
 
  

 

 Práci v týmu nadšených a motivovaných lidí 

 Zkušenost, která není jen do CV, ale má smysl! 

Co Ti nabízíme? 

 Prostor k realizaci Tvých nápadů    

 Maximální otevřenost Tvé kreativitě 

 

 

 

Hledáme dobrovolníky zapálené pro restart portálu 

Dobrovolník.cz 

 

Chceš být součástí týmu, který vytváří největší dobrovolnický portál v České republice? 

Přeměna portálu Dobrovolník.cz je v plném proudu. Vyber si, co Ti nejvíc sedí! 

 

1. Do týmu redakční rady právě hledáme dobrovolníky na tyto pozice:  
 

            Redaktor/ka portálu Dobrovolník.cz 

Pro budoucí investigativní novináře i pro researchery od stolu  

Díváš se kolem sebe a vidíš příběhy na každém rohu? Rád/ a necháváš ve svých textech a článcích 

promlouvat druhé? Tvým úkolem bude psát o zajímavost z oblasti dobrovolnictví u nás i ve světě, 

můžeš pracovat „od stolu“ a získávat informace z českých a zahraničních serverů, ale můžeš také 

vyjíždět do terénu, dělat rozhovory, reportáže a cokoli Tě napadne. Pokud jsi někdo, kdo vidí něco 

zajímavého na každém případu pomoci a dobrovolnictví, k tomu rád/a píšeš, potom je tato 

zkušenost pro Tebe jako dělaná. 

Dej nám o sobě vědět do 15. března na bara.novosadova@hest.cz, napiš, co Tě na dobrovolnictví 

nejvíce zajímá a o čem bys nejraději psal/a. 

 

         Supertřídič archivu Dobrovolník.cz 

Pro milovníky archeologie a informací o dobrovolnictví 

Zajímá Tě každá čárka, která se o tématu dobrovolnictví napsala, chceš se podílet na šíření 

myšlenky dobrovolnictví a chceš se dozvědět více o jeho historii, specifikách a zajímavostech? 

Potom jsi ideál kandidát/ka na pozici supertřídiče archivu Dobrovolník.cz. 

Dej nám o sobě vědět do 15. března na bara.novosadova@hest.cz, napiš, co Tě na dobrovolnictví 

nejvíce zajímá a co bys chtěl/a třídit nejraději. 
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2. Do „vývojářského“ týmu Dobrovolník.cz právě hledáme dobrovolníky 

na tyto pozice: 

 

            Supertestér betaverze Dobrovolník.cz 

Pro milovníky adrenalinu, kteří rádi testují cokoli nového. 

Nemůžeš dospat nadšením, když víš, že se chystá nějaká nová IT vychytávka? Těšíš se, až ji budeš 

moci vyzkoušet a okomentovat? Potom máme pozici snů přímo pro Tebe! Vyvíjíme nový web 

Dobrovolník.cz, který bude plný zajímavých a užitečných funkcí pro dobrovolníky i organizace, 

pomůžeš nám jednotlivé funkce otestovat a přispěješ svým názorem na jejich podobu? 

Dej nám o sobě vědět do 15. března na bara.novosadova@hest.cz a napiš nám, co testuješ nejraději a 

jaká aplikace, web nebo vychytávka tě v poslední době zaujala. 

 

 

          GoogleAds kouzelník pro portál Dobrovolník.cz 

Občas máš pocit, že ten, kdo nemá reklamu na Googlu jakoby neexistoval? 

Tak hrozné to snad nebude, ale přece jen s novým portálem o sobě budeme chtít dát ještě více vědět. 

Google umožňuje neziskovým organizacím využít kredit Google Ads k tvorbě reklamních kampaní, 

díky kterým o sobě budeme moci dát vědět co nejvíce dobrovolníkům a organizacím. Vyznáš se 

v nástrojích Googlu, ve správě kampaní a v Google Analytics? Potom hledám do našeho týmu právě 

Tebe. 

Dej nám o sobě vědět do 15. března a bara.novosadova@hest.cz a napiš nám, s jakými nástroji od 

Google pracuješ nejčastěji a co Tě nejvíce baví. 
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3. Do týmu komunikace Dobrovolník.cz právě hledáme dobrovolníky na 

tyto pozice: 

 

          PR posila pro nový Dobrovolník.cz 

Hledá se nadšený komunikátor pro spuštění zbrusu nového webu Dobrovolník.cz! 

Děláš věci s nadšením a rád/ dáváš o svém nadšení o těch skvělých věcech vědět všem kolem sebe? 

Baví Tě psaní, komunikace s novináři, chceš dát vědět všem o tom, co se Ti líbí a co Tě baví? Potom 

jsi ideálním kandidátem či kandidátkou na PR posilu Dobrovolník.cz. Pod vedení zkušeného 

manažera projektu se budeš moci podílet na přípravě tiskových výstupů, čas od času se ukázat 

v záři reflektorů, seznámit se s příběhy lidí, kterým náš portál již pomohl a pomáhá. Budeš mít také 

příležitost pracovat na komunikační strategii a tváři celého portálu. 

Dej nám o sobě vědět do 15. března na bara.novosadova@hest.cz a napiš nám, jaká komunikace 

neziskového nebo společensky odpovědného projektu nebo aktivity Tě v poslední době nejvíce 

zaujala. 

 

 

         Markeťák pro nový Dobrovolník.cz 

Umíš prodat snad úplně cokoli? S námi můžeš „prodávat“ dobrou věc! 

Vždycky Ti říkali, že bys prodal/a i to, co nemáš? Staň se součástí našeho týmu a pomoz nám 

„prodávat“ to, co už máme, co Tě baví a čemu věříš. Dokážeš spolupracovat s grafiky a copywritery 

na přípravě propagačních materiálů? Pracoval/a jsi někdy s reklamními nástroji Googlu či 

Facebooku? Chceš vytvářet věci, které budou vidět a zároveň je zviditelňovat? Potom hledáme na 

pozici markeťáka právě Tebe. 

Dej nám o sobě vědět do 15. března na bara.novosadova@hest.cz a napiš nám, jaká kampaň 

neziskového nebo společensky odpovědného projektu Tě nejvíce zaujala a proč. 

 

 


