Pracovní příležitost

Přijmeme PR SPECIALISTU v rámci projektů výzkumného
programu Sociální psychiatrie
(Destigmatizace lidí s duševním onemocněním v ČR, VIZDOM…)
Typ pracovního poměru: 0.5 – 1 (dlouhodobá spolupráce)
Předpokládaný nástup: ihned
Místo výkonu práce: NUDZ
Zajímá Vás tématika duševního zdraví? Chcete se podílet na práci v týmu, který usiluje
o zlepšení situace lidí s duševním onemocněním v české společnosti? Čtěte dál!
Pro projekt Destigmatizace, VIZDOM hledáme nového kolegu/yni, který/á bude mít chuť, nadšení
a energii uplatnit své dosavadní znalosti a zkušenosti v oblasti PR a komunikace a přispět tím
k destigmatizaci lidí s duševním onemocněním a šíření povědomí o existujících službách.
Pracovní náplň:
 komunikace aktivit včetně pomoci s tvorbou webů projektů
 analýza veřejných a odborných zdrojů a jejich vyhledávání
 příprava mediální strategie a tiskových zpráv
 příprava materiálů, manuálů a toolkitů jednotlivých programů
 zajištění a organizace destigmatizačních akcí, odborných konferencí a dalších akcí
 příprava a koordinace komunikace s médii
 zajištění veškeré online komunikace včetně webů, sociálních sítí (iniciativa NA ROVINU)
 filtrování výstupů monitoringu médií a komunikace výstupů
 zajištění výroby a distribuce tiskových materiálů
 úzká spolupráce s grafikem, tiskovým mluvčím, koordinátory a odborným garantem projektů
 aktivní účast na schůzkách PR týmu reformy péče o duševní zdraví
Požadujeme:
 praxe v oblasti PR a komunikace
 vzdělání v oblasti duševního zdraví, povědomí o reformě péče o duševní zdraví
 zkušenosti v organizování destigmatizačních aktivit výhodou
 vysoká odolnost vůči stresu, schopnost práce v dynamickém prostředí
 vynikající time-management, časová flexibilita
 anglický jazyk min. B1
 velmi dobrá uživatelská znalost nástrojů MS Office
 velmi dobré komunikační a organizační dovednosti
 spolehlivost, samostatnost, proaktivní přístup, týmového ducha
Nabízíme:
 práci v největším výzkumném pracovišti v ČR, které se zabývá tematikou duševních onemocnění
a jejich dopadů
 unikátní příležitost aktivního zapojení do procesu reformy péče o duševní zdraví v ČR
 příležitost podílet se komunikaci inovativních destigmatizačních evidence-based programů
založených na nejlepší praxi
 možnost aktivní účasti na tuzemských i zahraničních odborných konferencích
 možnost stravování v závodní jídelně
 5 týdnů dovolené (adekvátní poměr k výši úvazku)
 nadstandardní platové ohodnocení
 smlouva na dobu určitou – trvání projektů do srpna 2022

 Nástup: ihned

Zasílejte strukturovaný životopis (max. 2 A4) a stručný motivační dopis na email: nabor@nudz.cz
a destigmatizace@nudz.cz. Do předmětu emailu napište název pozice.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Souhlasím, aby Národní ústav duševního zdraví, Česká republika, Topolová 748, 250 67 Klecany zpracovával
mé osobní údaje za účelem zprostředkování práce (podání, editace, třídění a jejich poskytnutí třetím osobám,
jejíž totožnost bude sdělena mně) v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. až do
odvolání písemnou formou.

