
 

Armáda spásy v České republice, z.s. 
 národní ústředí 

Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha - Stodůlky 

 

Vypisuje výběrové řízení na 
 

HR manažera/ku 
 

Hledáme člověka 
 zkušeného v oblasti HR 

 pracujícího týmově a komunikujícího otevřeně 

 organizačně schopného 

 s vysokou osobní zodpovědností, se schopností sebereflexe 

 respektujícího křesťanské zásady Armády spásy 

 s chutí podílet se na zásadním posunu v HR managementu v organizaci 

 
 
Náplň práce 

 vedení a řízení týmu HR 

 správa organizační struktury 

 metodické vedení náboru a výběru, adaptace 

 tvorba a správa hodnotících systémů s návazností na finanční a nefinanční 
odměňování 

 řízení vzdělávání a rozvoje v organizaci včetně career managementu 

 interní komunikace 
 
 
 

Očekáváme 
 VŠ vzdělání v humanitním nebo ekonomickém směru 

 praxi v oblasti HR managementu 

 znalost pracovního práva a související legislativy 

 manažerské dovednosti 

 komunikativnost, samostatnost a odpovědnost 

 znalost anglického jazyka (B2) 

 pokročilé dovednosti při práci na PC s kancelářskými aplikacemi 

 čistý trestní rejstřík 
 
Nabízíme 

 příležitost formovat novou podobu HR managementu v organizaci 

 vedení vlastního týmu HR 

 zázemí mezinárodní křesťanské organizace 

 možnost dalšího vzdělávání a profesního i osobního růstu 
 
Termín nástupu: červenec – srpen 2017 
 
Místo výkonu práce: 
Armáda spásy, národní ústředí, Petržílkova ulice, Praha 5 - Stodůlky 
 
Pokud vás nabídka oslovila, zašlete, prosíme: 



1. motivační dopis, v němž popíšete, proč se chcete stát HR manažerem/rkou, jaké jsou 
vaše předchozí zkušenosti a co chcete nabídnout (příloha ve formátu PDF nebo 
DOCx) 

2. strukturovaný životopis (příloha ve formátu PDF nebo DOCx) 
3. případně další dokumenty dle vašeho zvážení. 

 
Kompletní materiály, prosíme, zašlete do 30.06.2017, 12:00 hod, elektronicky na adresu 
Veronika_Sudova@czh.salvationarmy.org Do předmětu elektronické zprávy napište: „VŘ HR 
manažer/ka“. 
 
Výběrové řízení je vícestupňové, v prvním kole budou posouzeny vaše zaslané materiály. 
Další kola, ke kterým budou pozváni vybraní uchazeči, se budou konat v průběhu června - 
srpna t.r. 
 
Zasláním materiálů souhlasí uchazeč se zpracováním osobních údajů po dobu konání 
výběrového řízení. Po ukončení jsou materiály skartovány.  
 

mailto:Veronika_Sudova@czh.salvationarmy.org

