
Brigádník/brigádnice pro oddělení mládeže 

V rámci rozšiřování našeho teamu hledáme posily do Oddělení mládeže ÚCK ČCE 
 
Náplň práce:  
 

• technické zajištění a organizace Porad mládeže a pracovníků s mládeží – program, zápis, občerstvení 
apod. včetně zpracování závěrů a analytického vyúčtování 

• komunikace se Seniorátními odbory mládeže a jejich podpora 

• účast na mládežnických akcích pořádaných odd. mládeže a celocírkevním odborem mládeže 

• Dále dle časových možností: 

o technické zajištění vzdělávacích seminářů – program, řečníci, místo, přihlášky, pojištění, 
pomůcky apod. včetně zpracování závěrů a analytického vyúčtování  

o spolupráce s organizacemi zabývajícími se prací s mládeží – SEM v ČR, YMCA, ekumena, ERC, 
zahraničí 

o hledání nových možnosti práce s mládeží 

o spolupráce s poradním odborem COM a účast na poradách (10x ročně + 2x výjezdní 
víkendová)  

o pomoc s vyúčtováním jednotlivých akcí i projektů, s tím spojená administrativa  

o technické zázemí pro konané akce – organizace, podpora pro vedoucí 

o rozesílání pozvánek a dalších informací 

o komunikace s přednášejícími, vedoucími akcí, účinkujícími, institucemi 

o komunikace a spolupráce s ekonomickým oddělením a pokladnou 

o propagace akcí 

 
Očekáváme: 

SŠ vzdělání, 
znalost práce na PC, znalost církevního prostředí výhodou 
časovou kapacitu cca 25 hodin měsíčně 
flexibilní pracovní dobu dle Vašich časových možností  
 
Nabízíme: 

příjemné kanceláře rodinného typu v centru Prahy s dostupností služeb v okolí (restaurace, obchody apod.) 
práci v přátelském prostředí – víme, proč tu pracujeme, a jsme family a pet-friendly  
spolupráci na dohodu o provedení práce – 200 Kč/hod. 
nástup možný od 01. 01. 2023 
 
Práce je vhodná i pro studenty, absolventy i rodiče na MD/RD. 

Rádi o Vás uslyšíme! Napište nám!  

 
Motivační dopis a strukturovaný životopis zasílejte do 30. listopadu 2022 na mladez@e-cirkev.cz nebo na adresu 
Českobratrská církev evangelická, Oddělení mládeže, Jungmannova 9, 110 00 Praha 1. 
Bližší informace na tel.: 224 999 232 (Alena Podrazilová) nebo na mladez@e-cirkev.cz. 
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