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PROJEKTOVÝ PRACOVNÍK – 
ODBORNÍK GRV – LEKTOR  

ARPOK, o.p.s. hledá nového kolegu / novou kolegyni na pozici PROJEKTOVÝ 
PRACOVNÍK-ODBORNÍK GRV-LEKTOR 
 
ARPOK je nezisková organizace, která přináší do škol globální rozvojové vzdělávání. 
Pomáháme učitelům, jak učit aktuální témata dneška (např. chudoba, migrace, odpovědná 
spotřeba), a otevřeně o nich mluvíme se žáky. O těchto tématech informujeme i veřejnost, a 
tak podporujeme otevřenou a tolerantní společnost a aktivní zapojení lidí do dění kolem 
sebe. 
 
 
Hledáme člověka, který bude dále rozvíjet projekt Světová škola. Předpokládáme kompletní 
zapojení do vzdělávací činnosti, nejvíce zapojení do mezinárodního projektu GET UP AND 
GOALS, v rámci kterého realizujeme projekt Světová škola. 
Více informací: http://arpok.cz/get-up-and-goals/ a http://www.svetovaskola.cz/.  Případně na 
emailu lenka.pankova@arpok.cz.  
 

Náplň práce: 

 práce se školami, které usilují o titul Světová škola (komunikace s 12 školami, 
podpora škol při výuce globálních témat, při práci s pedagogickými a žákovskými 
týmy, při realizace osvětové akce pro školu/veřejnost) 

 příprava metodických materiálů pro školy, které jsou zapojené v projektu Get up and 
Goals 

 organizace seminářů pro učitele a workshopů pro žáky atd. 

 podílení se na administraci projektu – zpracování podkladů pro monitorovací zprávy 

 

Požadujeme: 

 VŠ vzdělání 
 pedagogické a metodické zkušenosti ideálně v oblasti globálního rozvojového 

vzdělávání 
 zkušenosti s koordinací projektů výhodou 
 manažerské/řídící zkušenosti výhodou 
 anglický jazyk slovem i písmem 
 znalost práce na PC (Excel, Word, Outlook) 
 organizační schopnosti, systematičnost a samostatnost 
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Nabízíme: 

 práci na 0,7-1,0 (dle možností kandidáta) s pružnou pracovní dobou, nástup ihned 
 práce na víceletém projektu min. do podzimu 2020 
 dobré platové podmínky  
 zázemí vzdělávací organizace, která patří k hlavním aktérům globálního rozvojového 

vzdělávání v ČR 
 smysluplnou, rozmanitou a tvořivou práci v profesionální organizaci 
 práci v příjemném kolektivu a neformální vztahy na pracovišti 
 prostor pro samostatný a iniciativní přístup k práci 
 prostor pro osobní rozvoj, kreativitu a samostatné myšlení 

 
V případě zájmu o nabízenou pozici zašlete, prosím, do 10. 5. 2018 na 
adresu info@arpok.cz následující: 

1. motivační dopis (max. 2 stránky) 
2. strukturovaný životopis (max. 2 stránky) 
3. kontakty na nejméně dvě osoby, které o Vás mohou podat reference 

Vybrané uchazeče pozveme k osobnímu pohovoru. 
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