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Nabídka pracovního místa 
 

u Koordinačního centra česko-německých výměn  
mládeže TANDEM při Západočeské univerzitě v Plzni 

 
Odborná pedagogická pracovnice / odborný pedagogický 

pracovník 
pro oblast podpory jazyka a jazykové animace  

a oblast vědomé práce s diverzitou ve vzdělávání mládeže 
 

Náplň práce: 

 30 hod pro oblast podpory jazyka a jazykové animace a 10 hod pro 
oblast vědomé práce s diverzitou ve vzdělávání mládeže 

 plánování a realizace vzdělávacích akcí v Česku a Německu 

 rozvoj metody česko-německé jazykové animace 

 rozvoj koncepce vzdělávání jazykových animátorů Tandemu  

 rozvoj konceptu interkulturního vzdělávání, resp. vědomé práce 
s diverzitou 

 poradenství pro zájemce o spolupráci v česko-německém kontextu 

 spolupráce s partnery z Česka a Německa  
  
Očekáváme: 

 vysokoškolské vzdělání; pedagogické vzdělání výhodou 

 dobrou znalost němčiny, znalost dalších cizích jazyků výhodou 

 zkušenosti s oblastí práce s dětmi a mládeží výhodou 

 znalost konceptu interkulturního vzdělávání, resp. vědomé práce 
s diverzitou výhodou 

 rozvinuté komunikační kompetence 

 organizační schopnosti, schopnost řešit problémy 

 flexibilitu (občasná práce o víkendech a večer) 

 spolehlivost, samostatnost 

 ochotu pracovat v týmu 
 
Nabízíme:  

 zajímavou a rozmanitou práci v česko-německém kontextu 

 pracovní cesty do Německa / po Česku 

 účast na externích a interních akcích dalšího vzdělávání 

 pružnou pracovní dobu, 30 dnů dovolené, příspěvek na stravování, 
zvýhodněné jazykové kurzy 

 pracoviště v centru Plzně 
 
Nástup možný během února či k 1. březnu 2018. Podklady v češtině a 
němčině (strukturovaný životopis, motivační dopis, relevantní osvědčení, 
certifikáty apod.) zasílejte výhradně elektronicky do 4. února 2018 řediteli 
Tandemu ing. Janu Lontscharovi na e-mail lontschar@tandem-org.cz. 
Bližší informace na uvedeném e-mailu či telefonu 377 634 750. 
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