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Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem 

při Západočeské univerzitě v Plzni 

hledá kreativního člověka se zájmem o sousední zemi a vzdělávání 

do česko-německého týmu na poloviční úvazek na pozici 

 

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ 

 
Co budete v Tandemu dělat? 

 rozvoj a správa sociálních sítí tandem.cz.de (FB, Instagram, Youtube, LinkedIn) 
 správa a editace webových stránek www.tandem-org.cz 
 vytváření obsahu a distribuce pravidelného newsletteru Tandem Info 
 komunikace s novináři, psaní tiskových zpráv 
 vytváření výroční zprávy 
 vytváření podkladů pro propagační a informační materiály  
 komunikace s kolegyněmi z PR oblasti řezenské kanceláře 
 komunikace s ostatními členy týmu a zpracovávání jejich témat 
 spolupráce s dalšími organizacemi (včetně mezinárodních) na sdílené vnější 

komunikaci  

Co od Vás očekáváme? 
 

 aktivní zájem o česko-německou spolupráci, formální i neformální vzdělávání 

 dobrou znalost německého jazyka (B2 Evropského referenčního rámce), výbornou 
znalost českého jazyka 

 znalost fungování sociálních sítí 

 flexibilitu a schopnost reagovat na příchozí výzvy 

 občasnou práci o víkendu, služební cesty  

 organizační schopnosti, prezentační a komunikační dovednosti 
 
 
Kdo zapadne do týmu Tandemu? 
 

 člověk otevřený novým nápadům a řešením 

 ochoten přijmout filozofii Tandemu 

 přátelský a spolupracující týmový hráč 

 kreativní, flexibilní a zajímající se člověk ochotný dál se vzdělávat 
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Co nabízíme? 
 

 kreativní práci s dostatkem svobody, možnost seberealizace 

 flexibilní pracovní dobu 

 6 týdnů dovolené  

 práci v česko-německém prostředí a pravidelný kontakt s německým jazykem 

 jazykové kurzy a kurzy dalšího vzdělávání nejen v rámci celoživotního vzdělávání ZČU 

 další benefity pro zaměstnance ZČU 

 mzdu 15 000-16 000 Kč 

 pracovní smlouvu na dobu určitou (zástup za mateřskou dovolenou do 1. 4. 2024) na 20 
h/týdně s možností další spolupráce 

 nástup možný od poloviny dubna 
 

 
V případě zájmu o externí spolupráci na fakturu se taktéž neváhejte ozvat. 

 
 
Životopis a motivační dopis zašlete na tarabova@tandem-org.cz do 27. 3. 2023. Na neúplné 
podklady a podklady zaslané po termínu nebude brán zřetel. 
Pohovor bude probíhat dle potřeby prezenčně / online formou 3. nebo 4. dubna. Část 
pohovoru bude v němčině. 
 
Tandem  

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže bylo zřízeno v roce 1997 na základě 
společného prohlášení ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a spolkové 
ministryně pro rodinu, seniory, ženy a mládež Spolkové republiky Německo. Má kanceláře v 
Plzni a Regensburgu, plzeňská kancelář je organizační součástí rektorátu Západočeské 
univerzity v Plzni.  

Tandem podporuje sbližování a rozvoj všestranných styků a přátelských vztahů mezi mladými 
lidmi z Česka a Německa, poskytuje poradenské služby a podporuje státní a nestátní instituce 
a organizace obou zemí při uskutečňování a zintenzivňování česko-německých výměn 
mládeže a mezinárodní spolupráce v oblasti práce s mládeží.  
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