Collegium Bohemicum, o. p. s. vypisuje výběrové řízení na obsazení místa
ředitele/ředitelky
Požadujeme:
 ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně
 praxi v řízení pracovních týmů
 znalost principů činnosti a financování obecně prospěšných společností
 zkušenosti s čerpáním dotací
 znalosti v oboru působení a zaměření organizace výhodou
 schopnost dlouhodobé koncepční práce
 základní znalost oborové legislativy
 aktivní znalost německého jazyka
 schopnost komunikace s odbornou veřejností i na mezinárodní úrovni a schopnost komunikace s
médii
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
 označení výběrového řízení
 jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo
občanského průkazu nebo jiného platného identifikačního dokladu, kontaktní adresu, telefon, email, datum a vlastnoruční podpis
K přihlášce je nutno dále připojit:
 strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných
znalostech a dovednostech
 koncepci dalšího rozvoje Collegia Bohemica, o. p. s. v rozsahu do 5 normostran
 motivační dopis
 souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.
 ověřenou kopii dokladu o vysokoškolském a nejvyšším dosaženém vzdělání
 originál výpisu z rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce (cizí státní příslušníci předloží obdobný
doklad)
Nabízíme:
 práci ve vedoucí funkci významné vědecké, vzdělávací a kulturní společnosti, která se zaměřuje
na poznání dějin Němců v českých zemích, na dějiny česko-německých a česko-rakouských
vztahů a která pořádá kulturní akce s cílem seznamovat veřejnost s kulturou německojazyčných
zemí
 řízení projektu realizace velké expozice Naši Němci
 možnost usměrňovat další vývoj společnosti
 finanční ohodnocení 30 000 – 40 000 Kč měsíčně
Základní informace a podklady pro zájemce o výběrové řízení naleznete na webových stránkách
Collegia Bohemica:



Zakládací smlouva Collegia Bohemica, o. p. s.
Výroční zprávy od roku 2006

Kontaktní osoba: Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc., email: kaiserova@albis-int.cz
Přihlášky s přílohami zasílejte doporučeně do 15. 2. 2017 na adresu Collegium Bohemicum, o. p. s.,
Masarykova 1000/3, 40001 Ústí nad Labem. Obálku označte VŘŘ – NEOTEVÍRAT.

