
 

Popis pozice: „Organizátor v zácviku v České republice“  
  - (OIT). 

 
o Uzávěrka pro zaslání životopisů: do 22. února 2019. 

o Celodenní výběrové řízení: 3. března 2019 9:00 – 
18:00, Praha  

 
Středoevropské Centrum pro odborové organizování (COZZ) hledá kandidáta na pozici 
„Organizátor v zácviku (zkr. OIT) v České republice“. 
 
Hlavním úkolem OIT bude: pracovat v týmu, který vytváří a rozvíjí kampaně zaměřené                      
na „odborové organizování“ v různých sektorech hospodářství, zejména v České republice, 
ale je možné, že bude také potřeba pracovat v zahraničí. Denní povinnosti zahrnují: nábor 
nových členů do odborových svazů, příprava materiálů potřebných pro kampaně, příprava                              
a provozování školení (formální a neformální), vyhledávání lídrů na pracovištích dle strategie 
COZZ.  
 
Úkoly 

• Plánování kampaní zaměřených na odborové organizování v nadnárodních 
společnostech. 

• Veškeré aktivity nezbytné k vedení efektivní kampaně tak, aby byl zajištěn rozvoj 
odborové členské základny a úspěšně se řešily důležité problémy zaměstnanců.  

• Spolupráce s týmem COZZ a partnerskými odborovými svazy v hledání nových členů, 
networking a rozvoj stávajících odborových organizací. 

• Nábor nových členů pro partnerské odborové svazy. 

• Vyhledávání a rozvoj nových aktivistů a lídrů.  

• Propojování českých a zahraničních členů odborů ve vybraných společnostech.  

• Podpora aktivit a kampaní mezinárodních odborových federací.   

• Práce pod vedením a podávání zpráv vedoucímu organizátorů COZZ. 
 
Požadavky, dovednosti, zkušenosti 

• Organizační dovednosti; 

• Dobré komunikační dovednosti (včetně v oblasti sociálních médií); 

• Zkušenosti s prací v odborech, nevládních organizacích a iniciativách; 

• Zájem o otázky rozvoje odborového hnutí a strategické organizování odborových svazů; 

• Zkušenosti se vzděláváním dospělých; 

• Schopnost plánovat a pracovat dle plánu; 

• Schopnost přesvědčit, motivovat a monitorovat práci ostatních; 

• Znalost odborového hnutí v České republice, pracovního práva, práv zaměstnanců a 
současného pracovního prostředí; 

• Schopnost mluvit a psát česky, znalost angličtiny nebo polštiny bude výhodou; 

• Pozitivní přístup k výzvám a řešení problémů; 

• Pozitivní přístup k práci ve stresu, v neobvyklém prostředí a pracovní době 

• Platné řidičské oprávnění. 
 
Další informace  
 
Tato pozice je nejprve na jednoletou pracovní smlouvu, během které bude OiT školen skrz 
praxi v týmu COZZ.  Po 3, 6 a 9 měsících bude také hodnocen rozvoj jeho organizačních 
dovedností. Osoby, které dosáhnou požadované úrovně organizačních schopností po 9 
měsíčním hodnocení, budou mít příležitost prodloužit svou smlouvu. Po kladném 9 měsíčním 
hodnocení postoupí OiT na pozici organizátora.   
 



 

Tato pracovní pozice je na plný pracovní úvazek (40 hodin týdně).  
 
Odměna pro pozici organizátora se pohybuje mezi 33 000 – 34 000 korun měsíčně; krom 
toho zaměstnavatel proplatí dohodnuté náklady vyplývající z plnění pracovních povinností.  
 
Chcete pomoci zaměstnancům, aby se sami naučili zlepšovat své mzdové a pracovní 
podmínky prostřednictvím odborů? Máte zájem se naučit nové organizační a komunikační 
dovednosti?  
 
Pokud máte o tuto pozici zájem, prosím zašlete nám váš životopis, který odpovídá 
požadavkům a dokumenty týkající se zkušeností a dovedností kandidáta                                    
na e-mailovou adresu:  biuro@cozz.eu nejpozději do 22. února 2019.  
 
Fáze výběrového řízení: 
1. výběr kandidátů a kandidátek na základě životopisu a případného pohovoru.  
 
2. celodenní výběrové řízení – testování základních dovedností pro pozici OiT, které se 
bude konat v Praze v neděli 3. března. Rezervujte si, prosím, čas do 18 hod. Výběrové 
řízení se koná v neděli, aby si jeho účastníci a účastnice nemuseli brát volno z práce. 
Bude proplacen oběd. Náklady na cestu a ubytování hradí COZZ. Pokud budete 
potřebovat proplatit ubytování a cestu, uveďte tuto informaci při zaslání vašeho 
životopisu.  


