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Jsme mostem mezi dvěma světy… 

 

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. 
Přijme do svého týmu novou kolegyni či kolegu 

na pozici: 

 

PŘEPISOVATATEL/KA 

KOORDINÁTOR/KA DOBROVOLNÍKŮ  

 

PŘEPISOVATEL/KA 
 

KOORDINÁTOR/KA DOBROVOLNÍKŮ  

 
POŽADUJEME 
 

• bezúhonnost 

• vzdělání odpovídající práci 
v sociálních službách nebo ochotu 
se vzdělávat 

• 450 úhozů za minutu a zkušenost 
s fyzickým přepisem 

• uživatelskou znalost práce na PC 

• výbornou znalost českého jazyka 
a  gramatiky 

• příjemné vystupování 

 
 

 
POŽADUJEME 
 

• časovou flexibilitu 

• schopnost pracovat samostatně 
i v týmu 

• pozitivní postoj k cílové skupině 

• kreativitu a komunikativnost 

• příjemné vystupování 
 
 

 

PŘEPISOVATEL/KA 
 

KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ 

 
PRACOVNÍ NÁPLŇ 
 

• simultánní přepis mluvené řeči 
(z českého jazyka) zajišťující osobní 
komunikaci osob s postižením 
sluchu se slyšícími 

• uplatnění na fyzickém přepisu 

• vedení jednoduché administrativy 
 

 

 
PRACOVNÍ NÁPLŇ  
 

• koordinace akcí, besed pro osoby se 
sluchovým postižením a osvětových 
akcí pro veřejnost (jejich plánování, 
realizace, vyhodnocení) 

• koordinace a spolupráce 
s dobrovolníky a praktikanty 

• podílení se na realizaci projektů 
• administrativní činnost, účast na 

poradách 
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Jsme mostem mezi dvěma světy… 

 
 
Nabízíme  

• samostatnou a smysluplnou práci v neformálním prostředí neziskové organizace 
• flexibilní pracovní dobu  
• možnost dalšího profesního rozvoje, možnost realizace vlastních projektů 
• příspěvky na vzdělávání 
• finanční ohodnocení odpovídající výkonu a zkušenostem 

 
Pracovní úvazek 

• práce na dohodu o provedení práce (DPP)  

• nástup od 1. 6. 2020 nebo dle dohody  
 
Místo výkonu práce 

• ambulance:  28. října 286/10, 702 00  Ostrava  
• terén:   Moravskoslezský kraj 

 
 
V případě zájmu o nabízenou pracovní pozici zašlete profesní životopis a motivační dopis do 
30. dubna 2020.  
 
Adresa:  Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s., 28. října 286/10, 

702 00 Ostrava, nebo na e-mail: csnn@csnn.cz 
 
Kontaktní údaje:  +420 730 542 933, více na www.csnn.cz. 
 
S vybranými zájemci o zaměstnání proběhnou osobní pohovory, ve dnech 4 - 6. 5.2020 
(termín je platný, může se však změnit dle aktuální situace v závislosti na COVID -19).  
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