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Staňte se od 1. 4. 2021
součástí našeho

mezinárodního týmu!  

SDRUŽENÍ ACKERMANN-GEMEINDE 
 

HLEDÁ

www.ackermann-gemeinde.cz
www.junge-aktion.de



Spirála Sdružení 
Ackermann-Gemeinde  

Česko-německé organizace  sídlící v Praze a v Mnichově, k  jejímž činnostem patří
vzdělávání v kulturní, náboženské, sociální a mravní oblasti, pořádání
mezinárodních aktivit ve střední Evropě pro děti a mládež ve věku od 8-26 let.
Spirála SAG i Junge Aktion der AG je aktivní napříč hranicemi a snaží se vytvářet
prostředí pro vzájemné setkávání a dialog mladých lidí ve střední Evropě.

Nabízíme

Požadujeme

- zkrácený úvazek, 32 hodin/týdně
- práce v mladém a angažovaném česko-německém kolektivu 
- mezinárodní aktivity ve střední Evropě 
- pružnou pracovní dobu s možností home office 
- férové platové ohodnocení  
- pestrá náplň práce 
- sídlo v centru Prahy 

-  koordinace a vedení jednotlivých mezinárodních projektů
- němčina na vysoké úrovni v psaném i mluveném projevu 
- práce s česko-německým kolektivem a předsednictvem
- projekty pro děti a mládež ve věku 8-26 let
- kreativitu, samostatnost a zodpovědnost v rámci projektů 

Náplň práce

- příprava, vedení a zakončení projektů mládeže (včetně závěrečného vyúčtování)
- vedení organizačního týmu a podpora předsednictva a dobrovolné služby 
  (v rámci Evropského sboru solidarity) 
- správa agendy na německé i české straně 

Junge Aktion der 
Ackermann-Gemeinde 

KONTAKTUJTE NÁS NA: kostrizova@ackermann-gemeinde.cz 



projektkoordinator*in
Werden Sie ab dem 1. 4. 2021
Teil unseres internationalen

Teams! 

SDRUŽENÍ ACKERMANN-GEMEINDE 
 

SUCHT

www.ackermann-gemeinde.cz
www.junge-aktion.de



Spirála Sdružení 
Ackermann-Gemeinde  

Sind deutsch-tschechische Organisationen mit Sitz in Prag und München, deren
Aktivitäten die Ausbildung in den Bereichen Kultur, Religion, Soziales und Ethik
umfassen und die Organisation internationaler Aktivitäten in Mitteleuropa für Kinder
und Jugendliche im Alter von 8 bis 26 Jahren. Sowohl die SAG-Spirala als auch die Junge
Aktion der AG sind grenzüberschreitend aktiv und versuchen, ein Umfeld für junge
Menschen in Mitteleuropa zu schaffen, in dem sie sich treffen und miteinander
kommunizieren können.

Wir bieten

- Teilzeit, 32 Stunden pro Woche
- das Arbeiten in einem jungen und engagierten tschechisch-deutschen Team 
- internationale Aktivitäten in Mitteleuropa
- flexible Arbeitszeiten mit der Möglichkeit von Home Office
- ein faires Gehalt
- abwechslungsreiche Arbeitsbelastung
- Hauptsitz direkt im Zentrum von Prag

- Koordination und Management einzelner internationaler Projekte
- Deutsch auf hohem Niveau in Wort und Schrift
- das Zusammenarbeiten mit einem tschechisch-deutschen Team und 
  der Geschäftsführung
- die Fähigkeit des Gestaltens von Projekten für Kinder und Jugendliche im Alter
   von 8 bis 26 Jahren 
- Kreativität, Unabhängigkeit und Verantwortung innerhalb von Projekten

Arbeitsbeschreibung

- Vorbereitung, Verwaltung und Abschluss von Jugendprojekten 
- Leitung des Organisationsteams und Unterstützung des Büros und der                       
 Freiwilligen (innerhalb des Europäischen Solidaritätskorps)
- Agenda Management auf deutscher und tschechischer Seite

Junge Aktion der 
Ackermann-Gemeinde 

KONTAKTIEREN SIE UNS: kostrizova@ackermann-gemeinde.cz 

Wir erwarten


