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Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy přijme na plný pracovní úvazek:
Referenta/ku Oddělení rozvoje a vnějších vztahů

Náplň práce zejména:
• aktivní účast na fakultních a rektorátních propagačních a popularizačních akcích
• komunikace s rektorátem Univerzity Karlovy v oblasti propagačních akcí
• částečná správa webu KTF
• organizace vybraných fakultních aktivit (pořádání seminářů, veřejných přednášek, seznamovacího kurzu,…)
• administrativní správa oddělení rozvoje a vnějších vztahů dovnitř fakulty
• základní kontrola čerpání projektů
• správa databáze projektů
• distribuce fakultního časopisu DOXA
• komunikace s absolventy

Očekáváme:
• minimálně středoškolské vzdělání
• znalost anglického jazyka na úrovni B1
• znalost sociálních sítí
• znalost programů Office (Word, Excel, Powerpoint)
• týmového ducha a schopnost samostatné práce
• reprezentativní vystupování, komunikativnost, otevřenost při jednání s veřejností i se členy fakulty a univerzity
• kreativitu a flexibilitu
• základní přehled v oblasti kultury, historie, dějin umění nebo teologie
• důslednost při administrativním chodu oddělení

Výhodou:
• absolvování oborů historie, dějiny umění nebo teologie
• znalost práce s grafickými programy
• aktivní zájem o focení

Nabízíme:
• pracovní úvazek 1,0
• ohodnocení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy (4. mzdová třída pro ostatní pracovníky UK)
• jazykový kurz angličtiny v rámci pracovní doby
• možnost dalšího vzdělávání v příslušné agendě dle vlastního výběru
• 5 týdnů dovolené + 5 dnů osobnostního rozvoje
• příspěvek na stravné
• částečnou flexibilitu časového rozvrhu práce
• benefity Univerzity Karlovy
• malý a přátelský pracovní kolektiv
• možnost krátkodobé stáže v zahraničí (tzv. staff training)
• zaškolení absolventů bez předchozí pracovní zkušenosti
• nástup možný ihned

Místo výkonu práce:
Praha

Adresa fakulty:
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Thákurova 3, Praha 6

Kontaktní osoba:
PhDr. Ing. Marie Opatrná, Ph.D.
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Zaujala Vás naše nabídka?
Pošlete nám prosím svůj profesní životopis na e-mailovou adresu   marie.opatrna@ktf.cuni.cz  do 13. 2. 2020.
Absolventi bez pracovních zkušeností v rámci pracovního poměru nechť prosím uvedou jiné získané zkušenosti, např.
organizace studentských či volnočasových akcí, organizace společenských událostí, brigády. Připojte také krátký
průvodní (motivační) dopis a souhlas se zpracováním osobních údajů. Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu
pohovoru.
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