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Spolek Svatá Ludmila 1100 let vznikl za účelem zorganizování pětiletého projektu k uctění 

výročí 1100 let od mučednické smrti první české kněžny a světice Ludmily. Další informace najdete 

na webu (www.svataludmila.cz). 

Posláním a cílem projektu je představit svatou Ludmilu nejen jako světici a mučednici, ale také jako 

historickou postavu a patronku české komunity. Pro operativní řízení spolku a celého projektu 

hledáme projektového manažera.  

 

Projektový manažer  

projektu Svatá Ludmila 1100 let 

 

Místo výkonu práce: Praha, Středočeský kraj  

Náplň práce:  

 realizace celého projektu, koordinace administrativní, finanční i ideová 

 výkon provozní a organizační agendy spolku  

 koordinace programových částí projektu, které jsou organizovány jednotlivými členy 

projektu 

 jednání se sponzory, fundraising, administrace žádostí o dotace, sledování aktuálních 

dotačních výzev a zprostředkování těchto výzev členům 

 komunikace s partnery projektu v ČR i v zahraničí, komunikace s medii, řízení PR 

a marketingu projektu, správa sociálních sítí a webových stránek projektu 

 navazování nových kontaktů s potencionálními partnery 

             

Požadujeme: 

 dobré organizační a komunikační schopnosti 

 schopnost samostatné i týmové práce 

 spolehlivost a pečlivost 

 časovou flexibilitu v návaznosti na rozsah projektu  

 schopnost dotáhnout věci do konce 

 zkušenosti s řízením a realizací kulturních a společenských projektů  

 odolnost proti stresu, vytrvalost, obchodního ducha, nadšení pro nové výzvy 

 dobrou znalost MS Office (Word, Excel, PowerPoint) 

 minimálně středoškolské vzdělání 
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 jazykové znalosti: angličtina, ruština výhodou 

 základní povědomí o české historii 

 kladný vztah ke křesťanství 

 řidičský průkaz B, vlastní automobil výhodou                                            

 

Nástup: v nejbližší době dle dohody 

Nabízíme:  

 práci v přátelském a ambiciózním kolektivu 

 účast na smysluplném projektu 

 pracovní poměr na plný úvazek nebo na IČO, (po dohodě možno zkrácený úvazek) 

 flexibilní a rozmanitou práci 

 

                      

Profesní životopis a motivační dopis zašlete do 15. 11. 2016 na marie.opatrna@svataludmila.cz.  

 


