
 
 

Zavedená nestátní nezisková organizace InBáze, z. s. zabývající se integrací migrantů do české 

společnosti, hledá kolegu/kolegyni se zájmem o tématiku migrace a integrace na pozici: 

 

„Interkulturní pracovník / pracovnice“ 
 

Jaká bude Vaše náplň práce? 

 individuální případová práce s cílovou skupinou: „děti a žáci s odlišným mateřským 

jazykem“ (dále jen „OMJ“), jejich rodiče / zákonní zástupci či příbuzní a pedagogičtí 

pracovníci škol a školských zařízení; 

 poskytování poradenství a asistence se zaměřením na podporu formálního i neformálního 

vzdělávání, výchovně-vzdělávací proces a integraci dětí a žáků s OMJ do kolektivu vrstevníků;  

 komunitní tlumočení při jednání dítěte / žáka s OMJ či jeho rodičů se školou a pracovníky škol a 

školských zařízení (např. zápis dítěte do školy, rodičovské / třídní schůzky, návštěva 

pedagogicko-psychologické poradny atd.); 

 spolupráce s dalšími odbornými pracovníky organizace i externisty (sociální pracovník, právník, 

psycholog a dal.); 

 vedení spisové dokumentace a administrativní činnost (zejm. práce s elektronickou klientskou 

databází ARUM); 

 účast na pravidelných poradách, školeních a dalších vzdělávacích a rozvojových aktivitách 

(intervize, supervize); 

 participace na rozvoji organizace, zejména oddělení interkulturní práce (např. zapojení se do 

psaní a podávání navazujících projektů a dal.). 

 

Co byste měli splňovat? 

 min. úplné střední vzdělání s maturitou (v případě, že studium bylo absolvováno v zahraničí, 

požadujeme osvědčení o nostrifikaci), trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost; 

 alespoň základní orientace v oblasti migrace a integrace a potřeb cílové skupiny (zejm. děti a 

žáci s OMJ); 

 znalost českého jazyka alespoň na úrovni min. B2 (slovem i písmem) dle společného 

evropského referenčního rámce (dále jen SERR) 

 znalost cizího jazyka alespoň na úrovni min. B2 (slovem i písmem, dle SERR) – 

upřednostňováni budou zájemci se znalostí ruského a vietnamského jazyka a dále znalost 

anglického jazyka na úrovni min. B2 (slovem i písmem dle SERR); 

 samostatnost, flexibilitu a odolnost vůči stresu; 

 interkulturní citlivost, zájem o témata migrace a integrace; 

 zkušenost práce v neziskovém sektoru výhodou. 



 
 

Co Vám za to všechno nabízíme? 

 smysluplnou a zajímavou práci v přátelském prostředí; 

 možnost rozvoje, včetně dalšího vzdělávání; 

 zaškolení, supervize, intervize, teambuilding; 

 mzdové ohodnocení nad standard nevládního sektoru 

 pracovní smlouvu na dobu určitou (s garancí do 11/2023) s možností jejího prodloužení; 

 4 + 1 týden dovolené, sick days; 

 občasnou práci z domova, tzv. homeoffice  

 

Doplňující informace k výběrovému řízení: 

 

Zahájení výkonu práce:  od 01. 10. 2021 

Výše úvazku: dle dohody1 

Místo výkonu práce:  hl. m. Praha 

 

V případě zájmu nám zašlete Váš strukturovaný profesní životopis a stručný motivační dopis 

v rozsahu max. 1 A4, v českém jazyce, nejpozději do pondělí 31. 8. 2021 na e-mail: 

bejcek@inbaze.cz 

 

K ústnímu pohovoru budou přizváni pouze vybraní uchazeči / uchazečky na základě zaslaných 

podkladů. Výběrové řízení bude probíhat na začátku měsíce září. 

 

Pracovní pozice je obsazována v rámci partnerské spolupráce s Pražským inovačním institutem a 

Magistrátem hlavního města Prahy, v rámci projektu “Implementace Krajského akčního plánu 2 – 

Inovace ve vzdělávání“. InBáze, z. s. si vyhrazuje právo nepřijmout na danou pozici žádného 

z uchazečů / uchazeček, či VŘ v jeho průběhu zrušit nebo naopak prodloužit. Zasláním svých 

osobních materiálů uchazeči souhlasí s jejich uchováváním po dobu výběrového řízení.  

                                                           
1
  Na obsazovanou pozici hledáme 2-3 interkulturní pracovníky, k dispozici je souhrnný úvazek ve výši 1,20. Optimálně 
nabízíme úvazek pro jednoho pracovníka ve výši 0,40 až 0,60. 


