Koordinátor/ka PR
Hledáme posilu do týmu, která bude komunikovat činnost Asociace lesních MŠ pro vybrané
cílové skupiny a přínos lesních školek pro širokou veřejnost.
Koordinátora/ku PR čekají následující kroky:
1. seznámení se s fungováním ALMŠ (schůzky s členy týmu, návštěva lesní MŠ)
2. nastavení komunikační strategie ve spolupráci s týmem ALMŠ - v návaznosti na
porozumění prioritám ALMŠ a jejímu hodnotovému nastavení vytvořit strategii s
cílem aktivně vytvářet pozitivní obraz o lesních MŠ na veřejnosti (vnější PR) a
porozumění významu činnosti ALMŠ pro členy (vnitřní PR).
3. Realizace komunikační strategie.
4. Část úvazku rezervována na flexibilní reagování na nastalé události související s PR.
Práce je časově flexibilní, časově závazná je účast na poradách 1x týdně v Praze a
členských schůzích vč. supervizních setkáních ALMŠ 4x ročně v různých částech ČR
(obvykle sobota - datum konání je sděleno minimálně půl roku předem).
Při tvorbě komunikační strategie bude přihlíženo k silným stránkám koordinátora PR, budou
podpořeny takové komunikační prostředky, ke kterým má díky své zkušenosti blízko.
Uvítáme zkušenost s online komunikací, působení v lifestylových médiích, aktivní kontakty
na média, zkušenost s lesní mateřskou školou či klubem nebo blízkou formou vzdělávání
dětí. Pozice je díky časové flexibilitě a převažující home office práci ideální např. pro rodiče
dítka z lesní školky.
Očekávání:
● zkušenost v komunikaci s veřejností
● samostatnost a schopnost nést odpovědnost za svůj úkol
● schopnost řídit svůj čas věnovaný svěřené práci
● vlastní kontakty v oblasti PR, media list
● účast na jednání týmu ALMŠ 1x týdně v Praze
● účast na členských schůzích a supervizních setkáních ALMŠ 4x ročně v různých
částech ČR
Předpokládaná náplň práce:
● aktivní účast na činnosti týmu ALMŠ
● vytvoření komunikační strategie (koordinační činnost)
● správa komunikace
● vnitřní a vnější komunikace
● spolupráce na kampaních a site-eventech
Nabízíme:
● časovou flexibilitu výkonu práce
● prostor pro seberealizaci

● úvazek až 15 hodin týdně / odměnu vázanou na výstupy
● nástup možný ihned

Uchazeč zašle:
● profesní životopis
● článek o ALMŠ sepsaný na základě informací na www.lesnims.cza veřejných zdrojů
● případně příklad výstupu své práce v rámci komunikace (odkaz, kopie článku,
tiskové zprávy, popis kampaně apod.)
Kontaktní email: tereza.valkounova@lesnims.cz

