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Projektová manažerka; projektový manažer 

Institut pro křesťansko-demokratickou politiku hledá novou kolegyni nebo kolegu na 
pozici projektová manažerka / projektový manažer. 

Hledáš zajímavou a nestereotypní práci s možností home-office, flexibilní pracovní dobou v zajímavém 
prostředí s dobrým čajem a kávou? Baví tě sledovat politické dění? Potkáváš se rád/a s novými lidmi? 

My zase hledáme důslednou/ného, odpovědnou/ného kolegyni nebo kolegu se schopností se dále rozvíjet a 
být otevřen/a novým příležitostem. A hlavně někoho, kdo se nebude bát občas vyjet z kanceláře do různých 
částí Česka a třeba i přes hranice. 

Co bude Vaší náplní práce? 

 Plánování a organizace akcí (konference, semináře, kulaté stoly, školení etc.) – komunikace s řečníky a 
účastníky, poptávání dodavatelů služeb a jejich kontrola, osobní dohled nad celou akcí, focení a 
propagace, vyúčtování 

 Komunikace s českými i zahraničními partnery 
 Účast na akcích partnerů i ostatních think-tanků 
 Reportování a účtování projektů partnerům 
 Administrativní podpora týmu a zajištění chodu kanceláře 
 Jsme malá organizace, takže je potřeba přiložit ruku k dílu u všeho ostatního 

Co u nás získáte? 

 HPP na dobu určitou, možnost dalšího prodloužení na dobu neurčitou 
 Odpovídající finanční ohodnocení 
 Práci v přátelském a stabilním prostředí v centru Prahy 
 Flexibilní pracovní dobu s možností výkonu části práce z domova 
 Zajímavou práci s možností cestování do zahraničí a příležitostí potkat se zajímavými lidmi 
 Služební notebook a mobil 

Co Vám nesmí chybět? 

 Flexibilita, proaktivní přístup, velmi dobré organizační schopnosti 
 Anglický jazyk na dobré komunikativní i psané úrovni (další jazyk výhodou) 
 Znalost MS Office 
 Příjemné vystupování, společenská povaha, pečlivost, ochota, zodpovědnost 
 Elementární znalost a přehled o aktuální politické situaci v ČR a EU 

Jdete do toho? 

V případě zájmu o tuto pozici nám zašlete strukturovaný životopis a motivační dopis  v českém jazyce na email 
jan.smidek@ikdp.cz a to do 30. května 2020. Vybraní zájemci budou pozváni na osobní pohovor. 

Nástup srpen nebo podle dohody. 


