
ADMINISTRATIVNÍCH  
a PR činností

Jsme přátelská organizace plná skvělých lidí, skrze které pomáháme 
lidem s autismem a jejich rodinám po celých jižních Čechách již 13 let.

TOP důvody proč se k nám přidat:

Práce s lidmi s autismem je však časově i finančně 
náročná a my potřebujeme posílit náš tým 
- PŘIDEJ SE K NÁM!

– od začátku tě 
podpoří zkušené 
a usměvavé 
kolegyně.
Pomůžeme nejen 
v začátcích, protože 
v každé práci je to 
nové, ale umožníme 
i další profesní růst.

KOLEKTIV ZÁZEMÍ
máš k dispozici 
technické zázemí
nezbytné pro tvoji 
práci. 

VOLNOST
můžeš si uspořádat 
pracovní čas 
a být ve své práci 
kreativní, protože 
pak se stává celý 
proces pomoci 
druhým smysluplný.

Jaká práce na tebe čeká?
Kreativní, smysluplná, odborná a náročná. Patří sem péče o donátory, 
komunikace s veřejností  tak, aby se o nás vědělo a ti, kdo potřebují naši péči 
věděli, kde nás najít a co od nás mohou čekat. Budeš se starat o naše webové 
stránky, FCB či tištěné materiály, aby námi poskytované informace byly kvalitní 
a včasné. Budeš v úzké spolupráci s ostatními kolegy a kolegyněmi, neboť je 
zapotřebí vědět co potřebují i oni a co nabízí. 

A jak si tě představujeme
Vzhledem ke specifičnosti nabízené pozice potřebujeme, abys měl/měla VOŠ či 
VŠ vzdělání v oblasti PR popřípadě 2 roky souvislou praxi v tomto oboru. Budeš 
potřebovat řidičský průkaz B a umět pracovat na PC a s novými technologiemi. 
Chceme člověka, který se nebojí práce, zodpovědnosti, je pečlivý, přátelský, 
empatický a ochotný dále růst a vzdělávat se – NAŠEL či NAŠLA SES?! 

Pak se těšíme na tvé CV a motivační dopis. To pošli sem: bartosova@aplajc.cz 

a další:
- tvé pracoviště se nachází 

v Táboře s dalším zázemím 
i v Českých Budějovicích

- vzdělávání - jsme odborníci 
specialisté ve své profesi 
a nebylo to ze dne na den, 
museli jsme se učit a vzdělávat se 
a stejnou šanci nabízíme tobě

- home office - když děti stůňou 
nebo se necítíš být fit ty sám

- zkrácené úvazky
- pružnější pracovní doba
- v klidu mzda -uživíš sebe 

i rodinu a ani moře či hor 
se nemusíš vzdát

- jsme baby friendly, stejně tak i tvůj 
čtyřnohý mazlík nám tu nevadí

HLEDÁME 
KOLEGU/KOLEGYNI 

pro výkon


