Do ČIB (Český institut biosyntézy) hledáme
nového kolegu / kolegyni na pozici
PROJEKTOVÝ KOORDINÁTOR.
Začali jsme od úplně od nuly… a po jedenácti letech jsme jedním z největších vzdělávacích institutů
biosyntézy, psychoterapeutické metody, která se dívá na to, co se člověku odehrává nejen v hlavě, ale také v
jeho těle a jaké emoce při tom prožívá. Pomáháme lidem, aby žili své životy s větší spokojeností, naplněností
a radostí. Energie a nápadů máme mnoho, proto se postupně rozrůstáme a řadu našich programů
připravujeme nejen pro psychology, ale také pro odbornou i laickou veřejnost. Abychom se mohli plně
věnovat rozvíjení institutu, metody biosyntézy a vzdělávání terapeutů,
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potřebujeme náš tým obohatit o někoho, kdo:
bude naše pravá i levá ruka při chodu institutu a nezalekne se agendy od Aše po Tatry, :-)
bude si vždy umět poradit (nebo bude vědět, koho se na radu zeptat),
pracuje rád/a samostatně, nebojí se říct svůj názor a otevřeně komunikuje,
má minimálně 7 let pracovních zkušeností z firmy (organizační pozice),
hledá možnost pracovat v inspirativním prostředí menšího týmu,
bude se s námi zamýšlet nad tím, jak dělat věci lépe, jednoduše, efektivně,
uvítá možnost práce na IČO, zkrácený pracovní úvazek, flexibilní pracovní dobu,
(3-4 dny v týdnu / 4 -6 hodin denně) a možnost práce z domova (po zaškolení),
má uživatelskou znalost technologií (MS office, sdílený disk),
zvládá AJ na základní komunikační úrovni,
má kladný vztah k rozvoji, vzdělávání a psychologii

a komu bude práce u nás přinášet radost a smysluplnost.
Stejně jako nám.

www.biosynteza.cz/cib

Co o své práci říká PhDr. Veronika Sailerová,
výkonná ředitelka ČIB?
"Na této pozici jsem strávila posledních 5 let. Bylo to
jako pečovat o velikou náročnou domácnost.
Ocenila jsem zde své zkušenosti z korporátního
prostředí, organizační schopnosti a samostatnost.
Svým srdcem jsem terapeutka a právě lektorské a
terapeutické činnosti se budu nyní v rámci institutu
věnovat. Ráda novému kolegovi/nové kolegyni celou
agendu zodpovědně předám."

Co o práci na této pozici říká
PhDr. Barbora Janečková, Ph.D, ředitelka ČIB?
"Veroniku máme v týmu již od roku 2014 a právě ona
velkou měrou pomohla k tomu, aby institut fungoval více
organizovaně a profesionálně. Já osobně očekávám od
nového kolegy / kolegyně na této pozici, že bude jakýmsi
"majordomem a dobrou duší" našeho institutu. Někoho,
kdo nám pomůže naše nápady uvést do praxe."

Zaujali jsme Vás? Rádi byste se dozvěděli více?
Zašlete nám Vaše CV nebo napište na:
email: veronika.sailerova@biosynteza.cz

www.biosynteza.cz/cib

