
Koordinátor/ka Zbraslavských jarmarků 

 

Pexeso, z.s., je komunitní centrum působící v Praze Zbraslavi již 12 let. Zaměřujeme se na 

práci s rodinou ve všech jejích podobách. Naše činnost se dělí na aktivity pro děti 

předškolního věku až po dospělé. Druhou část našich aktivit tvoří sociální projekt PEXESO 

POMÁHÁ PŘES PŘEKÁŽKY. 

Naší základní filozofií je dělat něco nejen pro sebe, ale i pro své okolí, aby prostor kolem nás byl 

lepším místem pro život. 

 

Práce na poloviční úvazek 

 

Místo výkonu práce 

Žitavského 497, Praha 5/ Zbraslav/Home Office 

 

Termín nástupu 

Ihned 

 

Vaší prací bude: 

 Organizace Zbraslavských jarmarků (jednání s úřady a prodejci, zajištění legislativy 

atd.) 

 Aktivní hledání a prověřování nových prodejců 

 Sestavení rozpočtu a jeho vyúčtování 

 PR aktivity (webové stránky, fb, ig a další činnosti) 

 Zajištění doprovodného programu 

 Administrativa (např. zajištění smluv s brigádníky) 

 Správa mobiliáře 

 

V práci se Vám bude dařit pokud: 

 Máte organizační schopnosti 

 Nebojíte se komunikovat  

 Vaší vášní je pečlivost a smysl pro zodpovědnost 

 Nemáte rád/a rutinu 

 Nebojíte se PC a přátelíte se s Excelem, Wordem a alespoň od vidění se znáte 

s WordPressem 

 Jste časově flexibilní 

 Máte příjemné vystupování, ale když je potřeba být i přísným/ou 

 Nebojíte se nových věcí a aktivně vyhledáváte a podporujete změny k lepšímu 

 



Nehledáme toho, kdo: 

 Nemá zápal pro věc 

 Nechce se učit novým věcem 

 Není týmový hráč 

 

Nabízíme Vám: 

 Pracovní poměr na DPP, DPČ nebo pracovní smlouvu na dobu neurčitou 

 Pravidelnou, zajímavou, dynamickou a z části flexibilní práci v období únor – říjen 

 Nefinanční benefity organizace např. využití firemních kroužků a aktivit pro děti a 

dospělé 

 Zajímavou práci, kde se hodně naučíte 

 Flexibilní pracovní dobu a práci zejména z home office 

 

Pokud máte zájem, napište nám: 
Lenka Klímová, E: lenka.klimova@pexeso.org 
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