
Výběrové řízení na obsazení pozice koordinátor rozvojových aktivit Českého 

horolezeckého svazu – pracoviště Praha 

Náplň práce: ČHS hledá pracovníka, který bude mít na starosti koordinaci rozvojových 

projektů, organizaci a technické zajištění jednorázových akcí, bude poskytovat podporu 

vybraným odborným komisím. Pracovník bude zapojen zejména v oblasti mládeže, 

vzdělávání a marketingu.  

  

Co požadujeme: 

 prokazatelnou pracovní zkušenost s koordinací akcí alespoň 2 roky, zkušenost 

s projektovým řízením výhodou 

 minimálně SŠ vzdělání s maturitou, VŠ výhodou 

 časovou flexibilitu, ochotu cestovat v rámci ČR 

 komunikační dovednosti 

 schopnost vést evidenci dokladů, pečlivost 

 organizační schopnosti, spolehlivost a důslednost  

 samostatnost, pracovní nasazení, schopnost pracovat pod stresem  

 komunikativnost, schopnost pracovat v malém týmu  

 zájem o horolezectví včetně znalosti prostředí  

 aktivní znalost AJ (občasná mailová i osobní komunikace) 

řidičský průkaz skupiny B  

 

Co nabízíme: 

 zaměstnání na dobu určitou s perspektivou změny na dobu neurčitou 

 plný úvazek s možností flexibilní úpravy pracovní doby 

 finanční ohodnocení odpovídající pozici, po zkušební lhůtě možnost čtvrtletních odměn 

 zajímavou a různorodou práci v malém přátelském kolektivu  

 5 týdnů dovolené  

Předpokládaný nástup: březen 2015 nebo podle dohody 

Uzávěrka výběrového řízení: 6. února 2015 

Pokud vám přijde nabízená pozice zajímavá, zašlete nám svůj strukturovaný životopis 

s uvedením důvodů, proč se domníváte, že jste vhodným kandidátem/ kandidátkou na tuto 

pozici. 

Do svého životopisu zahrňte následný souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů:   

Poskytnutím svých osobních údajů zahrnutých do životopisu dávám souhlas Českému horolezeckému svazu k 
jejich správě a zpracování za účelem posouzení možného přijetí do zaměstnání a následnému uložení na dobu 1 
roku. Zároveň potvrzuji, že osobní údaje uvedené v zaslaném životopise jsou pravdivé a přesné.    

Kontaktní údaje: info@horosvaz.cz, do předmětu e-mailu uveďte „Koordinátor ČHS“. 

Těšíme se na vaše nabídky. Všech uchazečům pošleme nejpozději do 14 dnů od uzávěrky 

výběrového řízení e-mail s dalšími informacemi.  
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