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Česká asociace cheerleaders, z.s. hledá posilu na pozici: 

 

Asistent/ka JUNIOR - DPP 

 

Hledáme schopného a aktivního člena týmu, který umí pracovat samostatně.  

 

Čemu se budeš věnovat? 

• Administrativní činnosti – přípravě dokumentů, tiskových zpráv, kompletaci, 
grafickým úpravám, 

• Péči o bezproblémový chod asociace, podpoře ad hoc všem členům výkonného 
výboru, 

• Spolupráci s projektovým managerem při přípravě akcí, soutěží, meetingů a péči v 
jejich průběhu, 

• Spolupráci s PR, 
• Drobným pochůzkám, pomáhat provoznímu a sportovnímu úseku asociace. 

 
Co budeš potřebovat? 

• Min. 1 rok zkušeností na podobné pozici, 
• Min. středoškolské vzdělání, 
• AJ alespoň na komunikativní úrovni, 
• Organizační schopnosti (multitasking) na vynikající úrovni, 
• Schopnost rychle se učit a dohledat si potřebné informace, 
• Logické uvažování, samostatnost, 
• Schopnost sebeřízení, 
• Řidičský průkaz – sk. B, vlastní auto výhodou. 

 
Co ti za to nabídneme? 

• Příležitost k osobnímu rozvoji, možnost realizovat své nápady, 
• Práce v atraktivním sportovním odvětví, 
• Příjemný a dynamický pracovní kolektiv, 
• Flexibilní pracovní dobu, 
• Místo výkonu práce – Praha, 
• Práce z domova, místo setkávání - kancelář Strahov, 
• Práci na DPP, odměnu 10.000 Kč měsíčně, 
• Nástup - říjen 2020. 
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Česká asociace cheerleaders, z.s. (ČACH) je neziskovou organizací, která byla založena v 
listopadu roku 2001 s hlavním cílem rozvoje cheerleadingu v České republice, poskytování 
servisu svým členům a pořádání soutěží a akcí. 

ČACH sdružuje týmy, které se specializují na sportovní a taneční cheerleading. Členskou 
základnu v současné době tvoří více než 1 900 cheerleaders ve 30ti týmech z celé ČR.  

ČACH je národní sportovní autoritou pro oblast cheerleadingu, je členem České unie sportu 
(dále jen „ČUS“), Českého olympijského výboru (dále jen “ČOV”), European Cheer Union 
(dále jen „ECU“), International Cheer Union (dále jen „ICU“) a Sport accord. 

 

Zaujalo Tě to? Napiš nám, rádi si s Tebou popovídáme! 

 

Uzávěrka příjmu životopisů: 31.8.2020 

Kontakt: Veronika Veselá, veronika.vesela@cach.cz 
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