Mediální spojka pro Královéhradecký kraj
NÁPLŇ PRÁCE:
Zajišťování mediální podpory pro krajské sdružení Královéhradeckého kraje a zastupitele v kraji.
Monitoring médií, příprava podkladů, vyhledávání a zpracování témat, organizace a moderování
tiskových konferencí, příprava tiskových zpráv a dalších mediálních výstupů.
Editorská činnost u výstupů a článků zastupitelů.
Udržování a vylepšování PR za pomoci nástrojů permanentní kampaně.
Průběžná komunikace s novináři (organizování formálních i neformálních setkání s nimi).
Plánování krátkodobých i dlouhodobých strategií komunikační agendy, na základě potřeby
místních sdružení a zastupitelů v kraji.
Školení krajských zastupitelů v oblasti mediálních dovedností.
Příprava výstupů na krajské weby a sociální sítě. Úzká komunikace a spolupráce s
koordinátory.
POŽADAVKY:
Vzdělání v oboru žurnalistiky, politického marketingu, politologie či příbuzných oborů, nebo jiné
doložení této odbornosti.
Praxe ve sdělovacích prostředcích, oblasti PR, mediální komunikaci či politickém marketingu.
Výborné organizační schopnosti a znalost českého jazyka.
Odolnost vůči stresu a schopnost práce ve vysokém pracovním tempu.
Znalost českého mediálního prostředí a krajských sdělovacích prostředků.
Dobré vztahy a kontakty s novináři a redakcemi výhodou.
Znalost lokální politické situace výhodou.
Souznění s programovými prioritami a předchozí spolupráce s Piráty výhodou.
Práce na živnostenský list.
Nabízíme:
práci na cca 10 hodin týdně
odměnu v rozmezí 5000,-Kč - 6000,-Kč dle množství a kvality odvedené práce
práci na IČO nebo DPP
Spolupráci s politickými i mediálními osobnostmi
Práci v přátelském prostředí
Podmínkou zařazení do výběrového řízení je zaslání strukturovaného životopisu a motivačního
dopisu obsahující vizi působení na dané pozici a dále článku “Piráti odstartovali kampaň” v
rozsahu maximálně 2000 znaků na mail: jana.kolarikova@pirati.cz. Anonymizovaný životopis a
motivační dopis vítěze výběrového řízení mohou být v anonymizované podobě zveřejněny i bez
předchozího souhlasu.

Termín nástupu: březen/duben 2019
Přihlášku lze podat do 20.2.2019. K přihlášce přiložte svůj životopis, motivační dopis blíže
popisující vaše relevantní zkušenosti a motivaci pro spolupráci s Pirátskou stranou a dále
článek na téma: “Piráti vyhráli eurovolby”. Nominační tým si vyhrazuje právo prodloužit termín.
První kolo probíhá vyhodnocením zaslaných materiálů. Druhé kolo je realizované osobním
pohovorem. Hodnocení provádí hodnotící komise složena ze zástupců mediálního a
personálního odboru a členů Krajského sdružení KhK.

