Pracovní nabídky

Připojte se k našemu týmu!
Pracovník/Pracovnice Infodesku
Brigáda ve výdejním centru průkazů
HLEDÁME BRIGÁDNÍKY!

Pracovník/Pracovnice Infodesku
Hledáš smysluplnou práci a chceš pracovat pro svou alma mater? Pomoz nám se zodpovídáním dotazů ohledně studia
a života na Univerzitě Karlově pro různé cílové skupiny. Zajímá tě, jak to chodí v zákulisí? Rád komunikuješ a zvládneš
to i v angličtině?
Pak nám napiš něco o sobě a pošli společně s CV na tereza.virtova@ruk.cuni.cz .
Požadujeme
• Student/ka Univerzity Karlovy
• Dlouhodobá spolupráce, cca 40 hodin měsíčně
• Příjemné a vstřícné vystupování
• Spolehlivost, zodpovědnost, časovou flexibilitu
• Anglický jazyk na pokročilé úrovni
Náplň práce
• Zodpovídání dotazů – telefonicky, e-mailem, osobně v českém i anglickém jazyce
• Zjišťování aktuálních a ověřených informací
• Hladké fungování Infodesku – přebírání pošty, vzkazů, objednávání kancelářských potřeb
Nabízíme
• Smlouvu na DPP: 150 Kč/h
• Dlouhodobou spolupráci při oboustranné spokojenosti
• Práci v příjemném týmu UK Pointu (Celetná 13)
• Možnost vzdělávání v rámci seminářů, které pořádáme
Pro více informací kontaktujte:
Bc. Tereza Virtová
Tel.: 224 491 894
E-mail: tereza.virtova@ruk.cuni.cz

Brigáda ve výdejním centru průkazů
Výdejní centrum průkazů hledá nového kolegu. Hledáš flexibilní brigádu při studiu? Nebojíš se práce s lidmi? Máš dobré
komunikační schopnosti? Možná hledáme právě tebe.
Napiš nám něco o sobě a pošli společně s CV na stepan.birhanzl@ruk.cuni.cz
Požadujeme:
• Student/ka Univerzity Karlovy
• Příjemné a vstřícné vystupování
• Spolehlivost, zodpovědnost, časovou flexibilitu
• Anglický jazyk na komunikativní úrovni
Náplň práce:
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• Výdej průkazů a hesel studentům a zaměstnancům univerzity
• Komunikace se studenty a zaměstnanci
• Drobné administrativní práce
• Případná účast na akcích pořádaných UK Pointem
Nabízíme:
• Práce v mladém kolektivu i samostatná činnost
• Možnost dopoledních nebo odpoledních směn
• Příjemné prostředí v centru Prahy
• Smlouvu na DPP: 150 Kč/h
Termín pro zaslání životopisu je 15. 5 2022
Pro více informací kontaktujte:
Štěpán Birhanzl
Tel.: 224 491 841
E-mail: stepan.birhanzl@ruk.cuni.cz

HLEDÁME BRIGÁDNÍKY!
Chceš se podílet na organizaci a chodu akcí, které UK Point pořádá pro různé cílové skupiny? Zajímá tě, jak to chodí
v zákulisí? Rád komunikuješ a zvládneš to i v angličtině?
Pak nám napiš něco o sobě a pošli společně s CV na tereza.virtova@ruk.cuni.cz .
Požadujeme
• Student/ka Univerzity Karlovy
• Příjemné a vstřícné vystupování
• Spolehlivost, zodpovědnost, časovou flexibilitu
• Anglický jazyk na komunikativní úrovni
Náplň práce
• Příprava akcí – jednoduché administrativní úkony (tisk, kopírování, kompletace materiálů)
• Účast na akcích, které pořádá UK POINT (Na Karlovku, Welcome Day for International Students, Zahradní slavnost,…)
• Komunikace s návštěvníky akcí, navigace návštěvníků, podávání informací
Nabízíme
• Zařazení do databáze brigádníků spolupracujících s UK POINTEM
• Posílání nabídek na brigádu na jednotlivé akce - při oboustranné spokojenosti přednostní oslovení, možnost
dlouhodobé spolupráce
• Smlouvu na DPP: 150 Kč/h
Pro více informací kontaktujte:
Bc. Tereza Virtová
Tel.: 224 491 894
E-mail: tereza.virtova@ruk.cuni.cz
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