Český svaz jachtingu hledá vhodného kandidáta/kandidátku
na pozici PR manažera
Náplň práce:
•

plnění stanovených cílů dle Komunikační strategie ČSJ na léta 2021-2024,

•

zpracování ročních plánů PR a plnění stanovených cílů dle nastaveného plánu,

•

řízení projektů PR a kampaní dle Komunikační strategie ČSJ na léta 2021-2024,

•

udržování a budování vztahů s novináři a reportéry, zejm. věnujícími se
sportovní tématice, a s odbornou veřejností,

•

komunikace s členskou základnou ČSJ,

•

komunikace s partnery, sponzory a donátory. Spolupráce na vyhledávání
partnerů ČSJ.

Hledáme osobu s:
•

manažersko-organizačními schopnostmi,

•

základním přehledem v oblasti sportu, znalost jachtařského prostředí výhodou,

•

zkušenostmi a orientací v oblasti PR, komunikace a marketingu,

•

komunikačními a motivačními schopnostmi,

•

kreativitou, spolehlivostí a schopností být flexibilní,

•

zájmem vzdělávat se a učit novým trendům v oblasti PR,

•

AJ na komunikační úrovni,

•

ŘP skup. B,

•

morální a trestní bezúhonností.

Nabízíme:
•
•
•
•

zajímavou práci v atraktivním prostředí – světě jachtingu,
roční odměnu ve výši 600.000 Kč a správu nad ročním rozpočtem pro PR
a marketing schváleným Výkonným výborem ČSJ,
flexibilní pracovní dobu,
smlouvu na období 1. 4. 2021 – 31. 12. 2024 s výpovědní dobou 3 měsíce.
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Informace pro uchazeče k podání přihlášky do výběrového řízení:
Forma kontraktu: obchodní vztah (uchazeč může být OSVČ nebo společnost).

Výběrové řízení probíhá ve dvou kolech.
I. kolo – zaslání přihlášky s přílohami:
Přihlášku do výběrového řízení zašlete písemně nebo předejte osobě po dohodě
s předsedkyní KKK a PR ČSJ paní Kateřinou Fantovou (tel. +420 774 889 779) na
adresu Kateřina Fantová, Český svaz jachtingu, Vondrákova 650/36, 635 00 Brno
v obálce s označením „Výběrové řízení – PR MANAGER ČSJ“. Na uvedenou adresu
musí být přihláška doručena nejpozději do pondělí 11. 1. 2021 do 12:00 hod. SEČ.
Přílohy, které tvoří nedílnou součást přihlášky do I. kola:
•

strukturovaný životopis obsahující
 jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, kontaktní
adresa, telefonní kontakt, emailová adresa,
 dosavadní praxe a pracovní zkušenosti,
 dosažené vzdělání,

•
•
•

prostá kopie řidičského průkazu (min. sk. B),
výpis z trestního rejstříku,
představení dosavadní praxe a zkušeností – formou monitoringu dosud
realizované práce – články v tištěných i on-line mediích, prezentace editace či
správcovství sociálních sítí, organizace eventů apod. Dosavadní praxe může
být nahrazena či doplněna popisem vize činnosti uchazeče jako PR manažera
ČSJ.

II. kolo – osobní pohovor a vypracování případové studie
Na základě vyhodnocení přihlášek z I. kola budou vybraní uchazeči pozváni
k osobnímu pohovoru a bude jim zadán úkol vypracování případové studie mediální
kampaně pro významnou sportovní akci, které bude ČSJ v roce 2021 pořadatelem.
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Informace pro uchazeče o průběhu výběrového řízení:
1. Časový harmonogram:
vyhlášení výběrového řízení
14. 12. 2020,
lhůta pro podání přihlášek do I. kola
11. 1. 2021 do 12:00 SEČ
výběr uchazečů hodnotící komisí pro II. kolo
15. 1. 2021,
osobní pohovory s vybranými uchazeči a zadání podmínek pro případovou
studii
18. 1. – 22. 1. 2021,
lhůta pro podání případové studie do II. kola
15. 2. 2021 do 12:00 SEČ
výběr PR managera hodnotící komisí
26. 2. 2021
uzavření smlouvy PR managera
do 31. 3. 2021
2. Splnění základních kvalifikačních předpokladů
 včasné podání přihlášky,
 dodání všech informací a dokumentů požadovaných jako přílohy,
Nesplnění základních kvalifikačních předpokladů je důvodem pro vyřazení
uchazeče z výběrového řízení.
3. Hodnocení uchazečů probíhá v každém kole samostatně a body
z jednotlivých kol se nesčítají.
I. kolo
a. Hodnotící komise provede hodnocení uchazečů na základě přihlášky
a příloh, které tvoří nedílnou součást přihlášky.
b. Maximální počet získaných bodů je 50.
c. Hodnocení bude následovné:
i.
praxe (max. 10 bodů)
ii.
monitoring realizované práce / popis vize činnosti uchazeče jako
PR managera ČSJ (max. 40 bodů)
d. Princip bodového hodnocení,
i.
v každé oblasti může uchazeč získat 0 až maximální počet bodů.
ii.
uchazeč s nejlepším hodnocením v dané oblasti získá maximální
počet bodů. Ostatní uchazeči získají proporčně méně bodů na
základě relativního srovnání s nejlepším uchazečem.
iii.
do II. kola výběrového řízení bude pozváno max. 5 uchazečů
s nevyšším bodovým ziskem.
4. II. kolo
a. Hodnotící komise provede hodnocení vybraných uchazečů na základě
osobního pohovoru a vyhodnocením případové studie mediální
kampaně sportovní akce ČSJ v roce 2021.
b. Maximální počet získaných bodů je 50.
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c. Hodnocení bude následovné:
i.
osobní pohovor (max. 15 bodů)
ii.
případová studie (max. 35 bodů)
d. Princip bodového hodnocení:
i.
v každé oblasti může uchazeč získat 0 až maximální počet bodů.
ii.
uchazeč s nejvyšším hodnocením v dané oblasti získá maximální
počet bodů. Ostatní uchazeči získají proporčně méně bodů na
základě relativního srovnání s nejlepším uchazečem.
iii.
výsledné pořadí uchazečů stanovené hodnotící komisí bude
sestaveno podle bodových zisků získaných ve II. kole výběrového
řízení. Uchazeč s nevyšším bodovým ziskem z II. kola
výběrového řízení se umístí na 1. místě.
5. Pro vyhodnocení výběrového řízení a vypracování návrhu na výběr PR
managera bude VV ČSJ jmenována hodnotící komise.
6. VV ČSJ si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv změnit nebo zrušit nebo
odmítnout všechny předložené nabídky.
7. VV ČSJ s konečnou platností rozhodne o jmenování PR managera na danou
pozici.
Nejpozději před podpisem smlouvy je uchazeč povinen doložit:
Výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku ve formě prosté kopie.

Za PR komisi ČSJ
Kateřina Fantová
fantova@sailing.cz, mobil 774 889 779

Příloha:
Komunikační strategie ČSJ na léta 2021-2024
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