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Do oddělení PR na KTF UK hledáme schopného kolegu či kolegyni, který nám pomůže utvářet a správně vyhodnocovat
priority fakultního PR, hledat vhodné postupy a podílet se na jejich realizaci. Jste to vy?

Jací jste?
• Máte minimálně ukončené středoškolské vzdělání
• Jste spolehliví, samostatní, zodpovědní
• Jste komunikativní a proaktivní, kreativní, máte trpělivost i asertivitu
• Jste pečliví, organizovaní, máte rádi ve věcech pořádek a plán
• Ovládáte nástroje Microsoft 365, Google Workspace, Adobe a další obvyklé nástroje
• Orientace v reáliích katolické církve a v akademickém prostředí výhodou

Co vás u nás čeká:
• Správa webů ktf.cuni.cz, studujktf.cz, profilu na vysokeskoly.cz

• Sociální sítě Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Anchor, účet Google (koordinace správců)

• Grafika
Tvorba plakátů, reklam a příspěvků na sítě
Správa jednotného grafického stylu vytvořeného grafikem
• Agenda vizuálního stylu a metodické podpory při užívání znaku univerzity a fakulty
Správa fotoarchivu

• Komunikace
Komunikace s médii
Rozesílání letáků a plakátů
• Správa klubu Absolventů a přátel (v aplikaci Ecomail)
• Schůze Kampusu Dejvice (cca jednou do měsíce)
• Schůze rektorátní skupiny MKT (většinou online)
•
• Ostatní
• Účast fakulty na veletrzích, festivalech a různých speciálních dnech
• Zmocněnec pro GDPR
• Správa databáze GAP
• Google Analytics
• Fotografování akcí
• Zpracování výroční zprávy (ve spolupráci s odděleními)
• Správa zařízení – mikrofony, zrcadlovka, kompakt, stativy, plackovač, roll up
• Seznamovací kurzu pro první ročníky - program, naplánování a domluvení
• Dále rozvíjet a vymýšlet nové věci vhodné pro PR fakulty
• Obecná administrativa
•
Co vám nabízíme:
• Zajímavou práci na plný úvazek u stabilního zaměstnavatele v příjemném kolektivu
• Odpovídající finanční ohodnocení
• Zaškolení a možnost dalšího vzdělávání (např. cizí jazyky, počítačová gramotnost, soft skills)
• Flexibilní pracovní doba, možnost práce z domova
• Týden dovolené nad rámec zákona + 5 dnů volna na osobní rozvoj
• Příspěvek na stravování
• Zaměstnanecké benefity (slevy u partnerů UK, možnost rekreace v objektech UK, Multisport karta a další)
• Nástup ihned nebo dle dohody


