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Nabídka pracovní pozice: Programový/á Manažer/ka 

Nezisková organizace Aspen Institute Central Europe o.p.s. (AICE), člen Aspen Institute Global Network, slouží 
jako nestranická a neideologická platforma, kde se mohou setkávat a jednat přední představitelé politiky a 
obchodu i významné osobnosti z oblasti umění, sportu či vědy. Cílem AICE je rozvíjet mezioborovou spolupráci 
a diskusi o aktuálních tématech a podporovat mladé středoevropské lídry z různých profesních oblastí v jejich 
osobním a hodnotovém vývoji. 

Nyní Aspen Institute Central Europe o.p.s. vypisuje výběrové řízení na pozici  

PROGRAMOVÝ/Á MANAŽER/KA 
 
 
Co Vás čeká? 

• Budete mít na starosti svěřené projekty od plánování obsahu, přes jejich koordinaci, realizaci a řízení, tj. 
kreativa ve vymýšlení obsahu programů, ale i aktivní participace v eventovém a logistickém zajištění 
daného projektu (program a event management) 

• Budete odpovídat za to, aby se projekty v rámci programových priorit posouvaly dál, a budete 
participovat na dosahování jejich cílů i stanovování dalších kroků 

• Propagovat daný projekt ve spolupráci s komunikačním týmem 
• Angličtinu využijete na denní bázi, protože jsme součástí mezinárodní sítě Aspen Institute, ale zároveň 

zaštiťujeme i další země (CZ, SK, PL, HU) 
• Práce s celým týmem na vlajkových projektech, vč. účasti a očekávané aktivní participace na jejich 

realizaci 
• Podporující a přátelský kolektiv, pro který je důležitá týmová spolupráce 

  
Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít? 

• Minimálně rok zkušeností z obdobné pracovní pozice nebo s podobnou pracovní náplní 
• Schopnost samostatně řešit každodenní výzvy, být rozhodný/á a rychle se učit  
• Měl/a byste umět prioritizovat, mít dobré organizační schopnosti, být zodpovědný/á a pečlivý/á 
• Hledáme člověka, který bude umět pracovat v malém týmu, tj. umí pracovat samostatně, ale bude 

ochoten přiložit ruku k dílu i u jiných programů 
• Výbornou znalost českého/slovenského i anglického jazyka slovem i písmem 
• Kvůli občasným večerním i víkendovým akcím potřebujeme někoho, kdo bude připravený fungovat i 

flexibilně 
 
Co Vám můžeme nabídnout?  

• Možnost realizovat své nápady v programech neziskové organizace s mezinárodní působností 
• Smysluplnou práci v dynamickém a inspirativním prostředí  
• Příležitost stát se důležitou součástí skvělého týmu, který je zvyklý si pomáhat 
• Zajímavý interdisciplinární a mezinárodní network 
• Práci v naší světlé kanceláři s obrazy od současných českých umělců v centru Prahy s možností občasné 

práce z Vaší domácí pracovny, z přírody nebo z oblíbené kavárny  
• Motivující platové ohodnocení odpovídající Vašim zkušenostem a možnostem NNO 
• 5 týdnů dovolené ročně a příspěvek na stravování 
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Pokud jste nabídku přečetli až sem a jste přesvědčeni, že hledáme právě Vás, neváhejte a zašlete nám svůj 
životopis v českém jazyce. Připojte též krátký motivační dopis v angličtině, ze kterého bychom se rádi dozvěděli 
zejména, proč chcete svůj čas a energii věnovat právě Aspen Institute Central Europe, která z našich aktivit Vás 
nejvíce zaujala, a proč právě Vás si máme vybrat za nového člena týmu. 
 
Zasílejte do 31. července 2022 na office@AspenInstituteCE.org. Vybrané uchazeče pozveme na osobní 
pohovor v průběhu srpna 2022. Těšíme se na osobní setkání!  
  
Odesláním výše uvedených materiálů souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového 
řízení. Po ukončení výběrového řízení nebudou Vaše osobní údaje dále uchovávány.  
 


