
Místo výkonu práce: Heřmanův Městec/Praha/jiné 
(dvě třetiny pracovní doby na centrále společnosti 
v Heřmanově Městci)

Úvazek: 0,5—1,0

Náplň práce: 
 spolupráce na vytváření obsahu a zaměření projektu
 tvorba projektových dokumentů
 komunikace se školami, pedagogy,  
akademickými pracovišti
 organizační příprava seminářů, výukových materiálů 
a vydavatelské činnosti 
 organizace a koordinace platformy pro vzdělávání 
v souvislostech

Nabízíme:
 mzdové ohodnocení přiměřené vzdělání 
a zkušenostem (od 22 000 Kč při polovičním úvazku)
 podporu dalšího vzdělávání
 mobilní telefon, osobní počítač
 5 týdnů dovolené
 flexibilní pracovní dobu

Požadujeme:
 ztotožnění se s myšlenkou a posláním projektu
 vysokoškolské vzdělání humanitního nebo 
přírodovědného směru
 zájem o mezioborovou komunikaci
 praxi ve vzdělávání min. 2 roky
 výborná znalost angličtiny
 komunikační schopnosti
 uživatelská znalost práce s PC

Nástup: možný od května a později

Kontakt: Pavel Lomička, p.lomicka@energeia.cz

Požadavky k přijímacímu řízení: Strukturovaný 
životopis, motivační dopis a samostatnou úvahu, ve 
které stručně, v rámci 2700 znaků vysvětlete, jak 
rozumíte pojmům vzdělávání v souvislostech a 
vzdělávání celého člověka, proč jsou podle vás důležité, 
a jaké cesty vidíte k jejich naplňování. Vaše texty 
zasílejte do 30. dubna 2023.  Vybraní uchazeči budou 
telefonicky přizváni k výběrovému řízení.

Kontexty humanity se zaměřují na vzdělávání v souvislostech. Cílovou skupinou jsou 
jak současní a budoucí pedagogové středních škol, tak i studenti a široká veřejnost. 
Naše aktivity zahrnují semináře, přednášky, články, přípravu výukových materiálů, 
vydavatelskou činnost atd.

Více o nás najdete na www.kontextyhumanity.cz

Přečtěte si, prosím, pozorně následující text a uveďte jej do motivačního dopisu nebo životopisu, jinak nebudeme moci s Vašimi údaji pracovat.
„Souhlasím, aby společnost energeia o.p.s. se sídlem Za Pektinou 944, Heřmanův Městec 53803 zpracovávala mé osobní údaje pro účely získání 
zaměstnání v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. „O ochraně osobních údajů“ ve znění pozdějších předpisů, a to až do odvolání písemnou 
formou. Potvrzuji, že jsem obeznámen se svými právy v souvislosti s přístupem k informacím a jejich ochraně podle §12 a §21 zákona č. 101/2000 
Sb. ve znění pozdějších předpisů.“

Hledáme kolegyni/kolegu 
do našeho týmu  
Kontextů humanity




