Junior Office Manager / Pracovník sportovního úseku
Máš rád/a organizační práci s dětmi a mládeží? Fandíš školnímu sportu a sportovním
projektům pro děti? Tak se nám ozvi! K nám do Asociace školních sportovních klubů hledáme
posilu pro sportovní úsek!
V rámci náplně své práce budeš pomáhat s administrací sportovních soutěží, jejich přípravou
a realizací od okresní po republikovou úroveň, mailingem se školami a dalších činnostech. Svou
prací tak budeš přispívat k tomu, že se děti po celé České republice baví sportem!
Pošli nám svůj životopis na e-mail sportujveskole@assk.cz nebo zavolej naší viceprezidentce
AŠSK Mgr. Svatce Ságnerové na telefonní číslo 605 702 141 a domluv se s ní, kdy se u nás
zastavíš.

Co budeš dělat?





Administrativu spojenou s vedením sportovních projektů
Přípravu podkladů pro okresní, krajské a republikové školní sportovní soutěže
Telefonní a emailovou komunikaci se školami a účastníky soutěží
Realizaci školních sportovních soutěží v České republice

Co požadujeme?





Komunikativnost
Důslednost
Pozitivní přístup ke svěřeným úkolům a spolehlivost
Dobrou znalost práce na PC, zejména Excel





Smysl pro loajalitu
ŘP B
Znalost cizího jazyka

Co nabízíme?






Smysluplnou práci ve sportovním prostředí a pohodovém kolektivu
Notebook a telefon
4 týdny dovolené
Možnost domluvit si potřebnou časovou flexibilitu
Možnost zúčastnit se národních i mezinárodních sportovních akcí pro děti a mládež

Kde sídlíme?
Přímo v prostorách Fakulty tělesné výchovy a sportu. Po práci si tak snadno zajdeš na squash,
tenis, spinning nebo zalézt na stěnu. Najdeš nás na adrese: José Martího 31, Praha 6 –
Veleslavín.
O nás
Jako Asociace školních sportovních klubů už 25 let pomáháme dětem a mládeži se bavit
sportem. Po skončení výuky rozhýbáváme ve školních klubech dennodenně desetitisíce dětí.
Aktuálně administrujeme na cca 350 školách nový projekt Sportuj ve škole, který navazuje na
pilotní ověřování programu Hodina pohybu, více o projektu nalezneš na adrese:
https://www.sportujveskole.cz/o-sportuj-ve-skole/o-projektu/.
Organizujeme rovněž školní sportovní akce – od okresních a krajských kol až po
celorepublikové a mezinárodní soutěže. O spoustě z nich jsi už určitě slyšel/a, třeba o
fotbalovém McDonald´s Cupu, Sportovní lize základních škol či o atletickém Poháru rozhlasu.

