
 

 

 
 
 
 

 

Hledáme vhodné kandidáty na pozici: 

Koordinátor/ka výukových programů a vzdělávacích akcí 
na 0,5 – 1 úvazek 

Náplň práce: 

 Koordinace a objednávání ekologických výukových programů pro školy – komunikace 
s pedagogy, tvorba a evidence objednávky, koordinace lektorů… 

 Koordinace a propagace vzdělávacích akcí – propagace akcí na webu, sociálních sítích, 
příprava pozvánek, komunikace s účastníky, zajištění občerstvení a prostorů… 

 Administrativní činnost – vedení databáze programů, jednoduchá správa webových stránek, 
vedení statistik, tvorba zápisů z porad, podpora realizace projektů… 

Hledáme: 

 energickou, pečlivou a zodpovědnou osobu s organizačními schopnostmi, která bude 
vstřícně komunikovat s kolegy i učiteli při každodenním zajišťování EVP. 

 proaktivního člověka, který bude efektivně řešit zadané úkoly a ochotně se bude podílet na 
řešení případných problémů. 

 šikovného člověka, který ovládá práci na počítači, především balíček MS Office, drobné 
grafické úpravy, práci s internetem a sociálními sítěmi. 

 osobu, která bude pracovat na Toulcově dvoře min. 2,5 dne v týdnu nejlépe v čase 7,30-16,00. 

Výhodou: 

 zkušenost v obdobné pozici (koordinace akcí apod.)  

 pedagogické či ekonomické SŠ či VŠ vzdělání 

 orientace v oblasti EVVO 

Nabízíme: 

 práci na poloviční až celý úvazek v malém přátelském kolektivu 

 možnost seberealizace v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

 rozšíření pracovní náplně o Vaše oblasti zájmu, pokud budou v souladu s posláním a 
směřováním organizace (lektorování EVP, vedení kroužků a příměstských táborů…) 

 smysluplné zaměstnání v příjemném prostředí Toulcova dvora 

 zaměstnanecké benefity (3 sickdays/rok, možnost dalšího vzdělávání, slevy na stravu v místní 
Zdravé jídelně…) 

 nástupní plat cca 28.000 Kč hrubého na celý úvazek, cca 14.000 Kč hrubého na ½ úvazek, po 
zkušební době možnost navýšení 

Nástup: 

 Co nejdříve, dle domluvy 

Průběh vícekolového výběrového řízení:  

Pro zařazení do výběrového řízení zašlete co nejdříve, nejpozději 30.10.2021 e-mail na adresu 
chvatalova@toulcuvdvur.cz. 

Chcete pracovat v příjemném a inspirativním prostředí  
neziskové organizace s dobrým jménem, environmentálním zaměřením 

a kvalitními programy? Jste komunikativní, pečlivý, akční a analytický typ? 
Baví vás nalézat řešení? Přidejte se k nám! 
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Do předmětu e-mailu napište KOORDINÁTOR EVP, v příloze pošlete dva dokumenty v pdf: 

 strukturovaný životopis (dokument nazvěte VASEPRIJMENI_CV.pdf) 

 motivační dopis, v němž popíšete, co Vás láká na této práci a jaké své dovednosti 
u nás dobře uplatníte, uveďte kontakty na osoby/organizace, které na Vás mohou poskytnout 
pracovní reference (dokument nazvěte VASEPRIJMENI_motivacnidopis.pdf) 

 
Uchazeči vybraní na základě zaslaného životopisu a motivačního dopisu budou telefonicky 
kontaktováni a pozváni na pohovor. První část pohovoru bude formou rozhovoru, druhá část bude 
zaměřená na praktické ověření požadovaných znalostí a dovedností. Pohovory proběhnou ideálně 
v termínu 3.-4.11.2021. 

Kontakt: 

Botič o.p.s., Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr 
Kubatova 32/1 
102 00 Praha 10 
 
Mgr. Martina Chvátalová – ředitelka  
e-mail: chvatalova@toulcuvdvur.cz 
tel.: 225 443 711/603 830 478 
 

Poučení k nakládání s osobními údaji: Osobní údaje, které nám poskytnete v přihlášce do tohoto 
výběrového řízení, budou využity výhradně pro účely tohoto výběrového řízení a budou 
skartovány bezprostředně po jeho ukončení. 
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