
Projektový/á manažer/ka – Koordinátor/ka 

mobilit 

  

Evropská rozvojová agentura vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Projektový/á manažer/ka – 

Koordinátor/ka mobilit. Pozice obnáší vedení projektu praktických stáží Erasmus+ a dalších 

projektů společnosti, které se týkají oblasti zahraničních mobilit. 

Náplň práce: 

 Vedení a administrace projektu praktických stáží - plánování harmonogramu projektu, podávání 

žádosti, průběžných a závěrečných zpráv  

 Komunikace s univerzitami a se studenty, vedení personálních výběrových řízení a pohovorů 

 Rozšiřování partnerské sítě hostitelských organizací v zahraničí, aktualizace katalogu stáží, 

umisťování studentů do zahraničních organizací 

 Propagace projektu - prezentace na univerzitách, aktualizace informací na webu  

 Vedení projektů zahraničních mobilit určených zejména pro zahraniční studenty, a dále učitele a 

lektory ze zahraničí přijíždějící do ČR  

 Plánování, tvorba rozpočtu a odpovědnost za jeho dodržování během jednotlivých akcí/mobilit 

 Vyhledání vhodných přijímacích organizací v ČR pro zahraniční účastníky mobilit 

 Komunikace s přijímacími organizacemi (zejména firmy, školy, veřejné instituce atd.) v ČR 

 Komunikace se zahraničními vysílajícími organizacemi  

 Zajištění logistiky a organizačních záležitostí při příjezdu účastníků mobilit 

 Zodpovědnost za veškerou administrativu a plynulý chod všech běžících projektů 

 Aktivní vyhledávání nových příležitostí na zprostředkování mobilit, odpovídající propagace 

společnosti  

 

Nabízíme: 

 Práci v oblasti mezinárodních vzdělávacích projektů, mobilit a stáží 

 Možnost rychlého růstu v dynamické a mladé firmě 

 Spolupráce na plný pracovní úvazek 

 Každodenní využití cizích jazyků 

 Práci v mezinárodním prostředí a v perspektivní oblasti méně známých evropských dotačních titulů 

a projektů 

 Práci v mladém přátelském kolektivu 



 Vnitrofiremní vzdělávání 

 Odpovídající platové ohodnocení 

 Motivační systém odměn 

 

Na tuto pozici hledáme kolegu/kolegyni, který/á: 

 

 S nadšením komunikuje 

 Má zkušenost s vedením projektů a/nebo v oblasti organizaci akcí 

 Má minimálně 2,5 roku praxe - velkou výhodou zkušenost v oblasti evropských projektů a stáží 

 Má vystudovanou VŠ 

 Výborně ovládá anglický jazyk slovem i písmem – úroveň C1  

 Má zájem komunikovat s účastníky ze zahraničí a podílet se na rozvoji projektů mobilit v ČR  

 Umí se samostatně a rychle se rozhodovat 

 Má velmi dobré organizační schopnosti 

 Je iniciativní a flexibilní, umí přemýšlet "out of the box" 

 Pracuje s nástroji MS Office – Excel, Word, PowerPoint 

 Má zájem o dlouhodobou formu spolupráce 

 

Nástup: začátek března 2017 

Pokud Vás tato pozice zaujala, zašlete svůj životopis v českém jazyce a motivační dopis 

v českém a anglickém jazyce na adresu personalni@eracr.cz do 31. ledna 2017. Do předmětu 

e-mailu uveďte „Koordinátor mobilit ERA“. 

http://eracr.cz/o-nas/kariera/  
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