
Specialista pro sociální
sítě (CZ, SK, DE)

Č E S K Á  A  S L O V E N S K Á  Š K O L A
R H E I N - M A I N  H L E D Á  P O S I L Y

Jste kreativní a umíte psát texty v češtině, slovenštině                    
a němčině? 
Pohybujete se rádi na sociálních sítích? 
Hledáte časově flexibilní možnost přivýdělku z domu? 
To my zase hledáme posilu, která nás podpoří v marektingu. 

Nestátní nezisková organizace CZENTRUM je zřizovatelem
a správcem České a Slovenské školy Rhein-Main.

Dětem ve věku 18 měsíců až 15 let poskytujeme doplňkovou
výuku českého a slovenského jazyka včetně reálií.

Navíc organizujeme různé vzdělávací projekty.
Podrobný popis pozice a požadavků v inzerátu.

czentrum gUG (haftungsbeschränkt), Admiral-Rosendahl-Str. 10, D-63263 Neu Isenburg

www.vicejazycnavychova.cz
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výborná znalost češtiny, slovenštiny a němčiny (písemný projev);

hlavní náplní je tvořit a vkládat příspěvky na sociální sítě. Kandidát musí být schopen příspěvky zpracovat

graficky i textově tak, aby přinášely hodnotný a zábavný obsah, který podpoří budování naší značky;

nadšení pro sociální a marketingové komunikace, talent na vyhledávání a výběr vhodných témat    (=

schopnost vnímat a rozpoznat, co čtenáře zajímá);

zájem o témata související s pedagogikou, vzděláváním, vícejazyčnou výchovou a dalšími přidruženými

obory (přehled o aktuálním dění výhodou); 

zkušenosti se správou sociálních sítí, vlastní IT vybavení (PC a internet);

spolehlivost, časová flexibilita, kreativní přístup - jsme nestátní nezisková organizace, naše práce je

posláním;

podmínkou je bezúhonnost (čistý trestní rejstřík).

Předpoklady pro práci:

časově flexibilní home office (pracovat lze kdykoliv a odkudkoliv, nutné je dodržet zadání a dané termíny.

Práce je vhodná jako brigáda pro studenty, přivýdělek pro rodiče, apod.);

po zaškolení a sladění představ volný prostor pro samostatnou práci;

pokud se spolupráce osvědčí, možnost podpory širšího komunikačního spektra a rozšíření působnosti              

o další administrativní úkony v naší nestátní neziskové organizaci czentrum; 

zázemí mezinárodního prostředí a příjemný kolektiv;

pravidelné honorární ohodnocení dle smluveného objemu práce (spolupráce možná na fakturu nebo

smlouvu).

Naše nabídka:

Máme zájem o dlouhodobou spolupráci, jejimž základem jsou dobře fungující mezilidské vztahy. Musíme
se na sebe vzájemně spolehnout. Pokud se chcete podílet na dění naší neziskové organizace, zašlete
strukturovaný životopis (1 strana) s návrhy dvou facebookových příspěvků pro Českou a Slovenskou
školu Rhein-Main (s překladem do němčiny) na adresu info@ceskaskolarheinmain.de. 
V případě osobní schůzky zohledněte aktuální hygienická opatření. Děkujeme. 
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