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Je vám sympatická práce, kterou ve Veronice děláme?
Líbí se vám výsledky, kterých dosahujeme?
Chtěli bys být u toho, když vznikají úspěšné environmentální a vzdělávací projekty?
Zajímáte se o ochranu klimatu a přírody?

Tak pojďte a přidejte se do našeho týmu. Hledáme posily do několika oblastí - klimatická
komunikace, klimatické vzdělávání, lektorování výukových programů i do kuchyně.
Máme za sebou už 35 let zkušeností a velkou vizi, kam jít.
Podívejte se na podrobnosti k jednotlivým pozicím:

Centrum Veronica Hostětín: Koordinátor/ka
komunikace Ekologického Institutu Veronica (PR)
Pomozte nám přiblížit klimatická témata a naši činnost veřejnosti i médiím. Vaším úkolem bude práce
s médii, komunikace projektových výstupů, projektové činnosti, správa obsahu webu organizace,
vytvoření komunikační strategie, komunikace klimatických témat, organizace akcí aj. Úvazek 0.5,
případně více.

Požadujeme orientaci v tématech klimatické změny a udržitelného rozvoje, výborné komunikační
schopnosti, schopnost srozumitelně přibližovat komplexní a složitá témata, schopnost veřejného
vystupování.
Termín pro zaslání životopisu a motivačního dopisu: 15. duben.
https://hostetin.veronica.cz/koordinator-komunikace

Centrum Veronica Hostětín: Průvodce/kyně
klimatickým vzděláváním
Pojďte spolupracovat na klimatických projektech a akcích. Budete realizovat projekty na ochranu
klimatu, organizovat vzdělávací akce pro dospělé i děti, komunikovat s odborníky na environmentální
témata, podílet se na tvorbě projektových žádostí. Úvazek 0.5, případně více.
Požadujeme orientaci v tématech klimatické změny a udržitelného rozvoje, uvědomění si závažnosti
aktuální klimatické krize a touhu jí řešit, aktivní přístup k řešení environmentálních problémů ve svém
okolí, výborné organizační schopnosti.
Termín pro zaslání životopisu a motivačního dopisu: 15. duben.
https://hostetin.veronica.cz/pruvodce-klimatickym-vzdelavanim

Centrum Veronica Hostětín: Lektor/ka EVVO
Zajímá vás ekologie, pracujete rád/a s dětmi? Můžete lektorovat naše výukové programy.
Hledáme posily našeho týmu v ekologickém Centru Veronica Hostětín – NA PLNÝ (částečný) úvazek
i na dlouhodobější EXTERNÍ spolupráci. Náplní vaší práce bude výuka a tvorba denních a pobytových
programů pro MŠ, ZŠ, SŠ.
Pokud k nám nastoupíte na plný úvazek, budete v našem týmu také připravovat a realizovat akce pro
veřejnost a zapojíte se do přípravy a realizace projektů. Nástup možný ihned nebo po domluvě.
Životopis s motivačním dopisem zašlete do 10. dubna 2022
https://hostetin.veronica.cz/LEKTOR-EVVO

Centrum Veronica Hostětín: Kuchař/ka
Máte zkušenosti s přípravou teplých pokrmů? Vaříte rádi kvalitně a z regionálních surovin?
Necouvnete před výzvami typu veganské stravy?
V Hostětíně hledáme kuchaře-kuchařku na:
•

ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK (minimálně 0,5 úvazku, případně plný)

•

BRIGÁDA - dlouhodobá EXTERNÍ spolupráce (dle domluvy a vašich možností lze nejen přes
týden, ale i o víkendech a na večeře)

Náplní vaší práce bude především příprava teplých i studených pokrmů, příprava receptur,
zpracování ovoce a bylin z ekologického sadu (součást Centra). Nástup možný ihned nebo po
domluvě.
Životopis zašlete do 15. dubna 2022 na renata.boleckova@veronica.cz. Bližší informace na telefonu
608 426 029. https://hostetin.veronica.cz/kuchar

