SPECIALISTA SPOLUPRÁCE S NEMOCNICEMI A ODBORNÉ PROPAGACE
Hledáme kolegyni/kolegu na nově vznikající pozici, který bude pečovat o spolupráci mezi organizací
Zdravotní klaun, o.p.s., a nemocnicemi či zařízeními pro seniory. Hledáme člověka, který bude
ambasadorem krásného projektu a dokáže prohloubit vztahy s nemocnicí svým profesionálním a
empatickým přístupem. Člověka, který dokáže reprezentovat a prezentovat náročnou práci, kterou
profesionální Zdravotní klauni vykonávají, a to jak nemocničnímu personálu, tak širší odborné
veřejnosti.
Jaké budou hlavní oblasti práce:
Nemocnice
 Rozvíjet a pečovat o spolupráci a komunikaci se zařízeními, která pravidelně navštěvujeme
(nemocnice, zařízení pro seniory, hospice, léčebny)
 Zajišťovat podmínky pro dobrou práci Zdravotních klaunů v terénu, podpora jejich spolupráce s
personálem přímo na oddělení
 Podpora, koordinace a prohloubení práce tzv. specialistů (Zdravotních klaunů)
 Vyhledávat příležitosti pro nové projekty, programy
 Propagovat organizaci v rámci spolupracujících zařízení
 Koordinovat speciální akce pro nemocnice a spolupracovat při našem zapojení akcí, které
instituce sami pořádají
Osvěta a vzdělávání
 Koordinovat a organizačně zajišťovat prezentace a semináře pro odbornou veřejnost a
zdravotnický personál
 Vyhledávat příležitosti pro prezentace organizace
 Sám/sama prezentovat organizaci
 Zorganizovat konferenci, spolupracovat při vydání sborníku
Výzkum
 Aktivně spolupracovat při tvorbě a propagaci výsledků výzkumu (realizace 2018-19)
 Spolupracovat na stávajících výzkumech, iniciovat průzkumy v nemocnici
 Podílet se na šíření výstupů z mezinárodních výzkumů

Specialista bude členem klaunského (kancelářského) týmu, úzce bude také spolupracovat s vedením
organizace.

Nutné: řidičský průkaz a ochota cestovat, prezentační dovednosti a angličtina na vysoké úrovni
Důležité: výborné vyjednávací a organizační schopnosti, kreativita a ochota se učit, samostatnost a
spolehlivost, schopnost týmové práce, dobrá znalost práce na PC
Výhodou: zkušenosti z vzdělávání dospělých, marketingu, nemocničního prostředí

Nabízíme:
Práci v zavedené a úspěšné neziskové organizaci; prostor pro seberealizaci a sdílení zkušeností v
rámci mezinárodních sítí.
Stravenky, volné dny nad rámec dovolené.
Práci na projektu, který vás chytí za srdce.

Zdravotní klaun, o.p.s.,
je dobročinná organizace s národní a mezinárodní působností, široce uznávaná pro svoji odbornost v
oblasti využívání humoru ve zdravotnictví. Speciálně vyškolení zdravotní klauni přináší humor a
radost hospitalizovaným dětem, geriatrickým pacientům a dalším potřebným v oblasti zdravotnictví,
čímž přispívají ke zlepšení jejich psychického a tím i celkového zdravotního stavu. Dnes navštěvuje 86
profesionálních zdravotních klaunů pravidelně 62 nemocnic, 8 domovů pro seniory a 2 hospici.
Organizace je partnerem Red Noses Clowndoctors International a členem European Federation of
Hospital Clowning Organisations.
Adresa: Paříkova 355/7, Praha 9
www.zdravotniklaun.cz
https://www.facebook.com/zdravotniklaun/

Zaujala vás nabízená práce?
Pošlete motivační dopis a CV na email vendula@zdravotni-klaun.cz.
Chcete se na něco zeptat?
Zavolejte Vendule Čulíkové, tel: +420 777 538 775

