Výběrové řízení na pozice reportér, analytik a editor MO
Česká pirátská strana shání 3 kolegy do mediálního odboru a vyhlašuje výběrové řízení na
pozice analytik, editor a reportér Pirátské strany. Tyto pozice spadají do mediálního odboru
strany, z pověření strany pomáhají i poslaneckému klubu Pirátů. Všechny tři role jsou si
vzájemně blízké, výběrové řízení je pro všechny společné.
1. Vrchní psavec a hlavní analytik
Náplň práce:
- pravá ruka PR Managera
- rešerše a tvorba mediálních textů pro potřeby externí komunikace Pirátské strany a
marketing
- příprava podkladů pro rozhovory
- příprava i realizace videí
- denní monitoring médií, práce s mediálními výstupy a vyhodnocování zpětné vazby a
dopadů jednotlivých mediálních sdělení,
- komunikace a budování vztahů s médii
- samostatnost a dobrá orientace ve svěřené problematice PS
- kreativní autorský přístup k řešení denních úkolů a poskytování podkladu a tiskového
servisu médiím
- navrhování informačních kampaní a dalších mediálních aktivit v oblasti činností PS
- občasné moderování akcí
Požadavky:
-

vysokoškolské vzdělání ekonomického nebo humanitního směru (zaměření na média,
PR a marketing výhodou) nebo alespoň 3 roky praxe v oboru
schopnost kreativní, systematické a pečlivé práce,
zkušenost s prací v médiích či v politickém PR
perfektní znalost pirátského programu
perfektní znalost českého mediálního prostředí
navázané přátelské vztahy s novináři
kreativní přístup
perfektní znalost českého jazyka – korektorské dovednosti
zkušenost s mediálními tréninky
flexibilitu, odolnost stresovým situacím a vysoké pracovní nasazení,
výborná znalost MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
znalost grafických programů výhodou,
znalost AJ slovem i písmem

2. Šéfeditor pirátských listů

-

Náplň práce:
Editor a psavec pro Pirátské listy

-

rešerše a tvorba mediálních textů
příprava podkladů pro rozhovory
příprava i realizace videí
denní monitoring médií, práce s mediálními výstupy
komunikační schopnosti, kreativita a časová flexibilita, pečlivost, důslednost,
spolehlivost a schopnost týmové i samostatné práce.

Požadujeme:
vysokoškolské vzdělání ekonomického nebo humanitního směru (zaměření na
média, PR a marketing výhodou) nebo alespoň 3 roky praxe v oboru
- schopnost kreativní, systematické a pečlivé práce
- perfektní znalost pirátského programu
- perfektní znalost českého mediálního prostředí
- kreativní přístup
- perfektní znalost českého jazyka – korektorské dovednosti
- praxe v oblasti komunikace s veřejností a veřejné správě výhodou
- flexibilitu, odolnost stresovým situacím a vysoké pracovní nasazení,
- výborná znalost MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
3. Krajský reportér
Náplň práce:
- interní komunikace s kraji a regiony a příprava jednotné PR komunikační linky strany
- zajišťování administrativního chodu tiskového oddělení
- tvorba obsahu pro Pirátské listy
- rešerše a tvorba mediálních textů
- příprava podkladů pro rozhovory
příprava i realizace videí, natáčení videí atd.
Požadujeme:
- dobrá úroveň českého jazyka slovem i písmem
- časová flexibilita, pečlivost, důslednost, spolehlivost a schopnost týmové i
samostatné práce
- praxe v oblasti komunikace s veřejností a veřejné správě výhodou
- schopnost práce s technologiemi k přípravě videí (umět ovládat software a hardware
pro FB LIVE přenosy (kamera, mikrofony, OBS studio...), základní střih (Movie
Maker, Sony Vegas...) a mít zkušenosti s natáčením konferencí či jiných veřejných
akcí)

Nabízíme:
- Náročnou práci, která může učinit českou politiku a společnost lepším prostředím
- Každodenní styk s politickými špičkami
- Práci, ve které nebudete obraz přijímat, ale vytvářet
- Práci v exkluzivním prostředí poslaneckého klubu třetí nejsilnější parlamentní strany

-

Odměnu 25 000 až 40 000 Kč měsíčně, pravděpodobně jako OSVČ (část odměny
bude zřejmě hrazena z rozpočtu poslaneckého klubu, kde je živnostenský list
podmínkou poslanecké sněmovny pro hrazení výplaty)

Jak dál?
Postup je pro všechny pozice společný. Pokud jedna, dvě nebo všechny pozice zaujaly,
vyplňte tento formulář. V něm přiložte svůj životopis, motivační dopisblíže popisující vaše
relevantní
zkušenosti a motivaci pro spolupráci s Pirátskou stranou. K tomu přiložte dva úkoly:
1) Na základě přiloženého materiálu - Novely zákona o volbě prezidenta republiky a o
změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) sepište návrh tiskové
zprávy. Jedná se o materiál z dílny České pirátské strany, kterou Piráti předkládají do
legislativního procesu. Novelu naleznete zde.
2) Sepište publicistický článek pro Pirátské listy na téma: Referendum podle Pirátů.
Rozsah je na vašem uvážení, maximálně 1 normostrana.
Uzávěrka přihlášek je 28. února.
Uchazeči, kteří se již hlásili, obdrží další pokyny e-mailem.

