
 

 

 

 

Chtěli byste se podílet na propagačních aktivitách velké státní organizace?  
 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky, státní příspěvková organizace se sídlem v Praze 
a zprostředkující subjekt pro programy spolufinancované EU, https://www.crr.cz/   

 
hledá pracovníka na dohodu o pracovní činnosti:  

 

DPČ – administrativní pracovník Odd. Kancelář generálního ředitele (Praha) 
vhodné pro studenty VŠ  

 
Co u nás budete dělat? 

• Podílet se na přípravě a provedení propagačních a komunikačních kampaní organizace s 25letou 
historií a s působištěm v každém krajském městě. 

• Spravovat profily organizace na soc. sítích. 

• Spravovat web organizace v redakčním systému WordPress. 

• Spravovat monitoring tisku a pravidelně hodnotit obraz naší organizace v médiích. 

• Zpracovávat průzkumy trhu. 

• Zpracovávat formuláře zpětné vazby. 

• Komunikovat s partnery, dodavateli, kolegy z poboček. 

• Spolupracovat s dalšími kolegy v týmu. 
 

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít? 

• Mít zkušenosti s on-line redaktorským prostředím pro správu webu (WordPress). 

• Mít zkušenosti se správou profilů na soc. sítích (psaní a uveřejňování příspěvků). 

• Umět pracovat s Wordem, Excelem, webem atd. 

• Umět se postavit k práci čelem a bez odkladu. 

• Samostatně a kriticky myslet. 

• Být schopný, a hlavně ochotný, učit se novým věcem. 

• Práce s grafickými programy výhodou. 
 

A co za to získáte? 

• Práci v prestižní státní organizaci zaměřenou na programy EU. 

• Praxi v oboru veřejné správy, evropských fondů a regionálního rozvoje. 

• Možnost dlouhodobé spolupráce. 

• Časovou flexibilitu – umíme se přizpůsobit Vašemu studijnímu plánu a nabízíme možnost 
občasné práce z domova. 

• Možnost parkování zdarma na našem parkovišti. 

• Odpovídající odměnu. 
 

Možnost nástupu v listopadu 2021 nebo dle dohody. 
 
 

Vaše strukturované profesní životopisy zasílejte nejpozději do 21. října 2021 emailem na adresu:  
pavla.bursakova@crr.cz (do předmětu uveďte „DPČ – administrativní pracovník OKGŘ“). 

 
 

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. 736 527 891.  
Těšíme se na Vás! 

 
Pokud se Vám neozveme do 2 týdnů, je nám líto, rozhodli jsme upřednostnit jiného kandidáta. 

https://www.crr.cz/
mailto:pavla.bursakova@crr.cz

