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Koordinátor/ka PBIS 
Chceš se stát součástí týmu, který jako první v ČR zavádí systém 

Pozitivní podpory chování žáků (PBIS)? Baví tě plánování 

vzdělávacích akcí a rád/a pracuješ samostatně na různorodých 

úkolech? Chceš komunikovat s přátelským týmem lidí, které jejich 

práce naplňuje? Vyhovuje ti možnost flexibilní pracovní doby a 

pracovní nasazení ve střídavém tempu nasazení před akcí a pohodě 

po úspěšně odvedené práci? Pak nám pošli nám svůj životopis na: 

kariera@so-fa.cz 

 

Nástup možný ihned nebo dle domluvy.  

 

Více se o projektu a zmiňovaných akcích se dozvíš zde.  

 

Jaká bude náplň Tvé práce:  

 Řízení aktivit projektu jako např. koordinace tvorby 

materiálů, osvětové činnosti, školení, spolupráce 

s českými a zahraničními experty 

 Dohled nad směřováním projektu a evaluací 

 Spolupráce s manažerkou PBIS a členy týmu SOFA 

  

Co očekáváme:  

 Odpovídající vysokoškolské vzdělání  

 Samostatnost i schopnost spolupráce ve větším týmu 

 Výborné organizační schopnosti  

 Pečlivost a zodpovědnost 

 Systematičnost a efektivní time-management  

 Schopnost motivovat a koordinovat spolupracovníky  

 Ochotu dále se vzdělávat  

 Zkušenost s koordinací nebo vedením projektů, 

preferována je oblast vzdělávání a sociální oblast   

 Preferujeme zkušenost s vedením osob nebo týmů  

Co nabízíme:  

 Zajímavou práci v inovativním projektu na 0,5 úvazku 

s možností pozdějšího rozšíření  

 Možnost dalšího rozvoje – interní školení, workshopy, 

konference   

 Možnost podílet se na dalších projektech v rámci 

organizace  

 Zajímavé finanční ohodnocení   

 5 týdnů dovolené, sick days a možnost studijního volna   

 Flexibilní pracovní dobu, možnost práce z domova, ale i 

možnost využívat dog/kids-friendy office   

 Neformální pracovní prostředí se zázemím v centru 

Prahy   

 Práci, která má smysl a jejíž pozitivní výsledky budou 

patrné v průběhu projektu  

 Možnost podílet se na pilotáži v reálném prostředí s 

reálnými dopady  

 Možnost uplatnění vlastních nápadů a inovací  

 

 

 

Kdo jsme: 

Nezisková organizace SOFA (Society for All) vznikla v roce 2011, původně pod názvem ČOSIV (Česká odborná společnost pro 

inkluzivní vzdělávání). 

Naše hodnoty jsou: 

 Vytrvale usilujeme o lepší podmínky pro všechny. 

 Nesedíme, neleníme, ale jsme tam, kde nás potřebují. V terénu či ve Sněmovně. 

 Propojujeme a podporujeme další organizace, protože víme, že v jednotě je síla. 

 Přinášíme do ČR jedinečné a revoluční know-how, které pozitivní změny urychluje. 

 A to vše děláme s úsměvem, protože nás to baví. 

 

 

 

 

 

  

mailto:info@so-fa.cz
https://www.facebook.com/z.s.sofa
http://www.societyforall.cz/
mailto:kariera@so-fa.cz
https://www.pbiscr.cz/cs/

