
 

 
 
 
Alliance Française Brno hledá spolupracovníka/spolupracovnici na pozici koordinátor(ka) 
vzdělávání. 
 
Alliance Française Brno je nezisková organizace působící od r. 1992 v Brně a vykonávající 
činnost v oblasti jazykového vzdělávání a pořádání kulturních a dalších vzdělávacích akcí 
propagujících francouzský jazyk a kulturu Francie a frankofonních zemí. 
 
Název pracovní pozice: koordinátor(ka) vzdělávání 
Typ pracovního poměru: úvazek 0,50 (20 hodin týdně) 
Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva 
Délka pracovního poměru: na dobu určitou 12 měsíců s možností prodloužení 
Výkon práce a pravidelné pracoviště: Moravské náměstí 15, Brno (centrum města) 
 
Náplň práce: 
 
Kurzy 

- koncepce jazykových kurzů 
- organizace výuky (tvorba rozvrhů) 
- vyhodnocování vstupní jazykové úrovně a rozřazování do kurzů 
- vyhodnocování anket spokojenosti 
- supervize lektorů (řízení, vzdělávání a podpora) 
- organizace práce lektorů a komunikace s nimi 
- spolupodílení na náboru a výběru lektorů 

 
Spolupráce se školami 

- organizování výukových programů pro žáky základních a středních škol (motivační 
hodiny, projektové aktivity) 

- supervize asistentských stáží studentů VŠ (Pedagogická fakulta MU, Katedra 
francouzského jazyka a literatury) 

 
 
Pracovní doba: po-čt, flexibilní pracovní doba (příp. home office) 
 
Profil uchazeče/uchazečky: 

- znalost ČJ: rodilý mluvčí nebo minim. C1 
- znalost FJ: minim. C1 
- minim. dosažené vzdělání: magisterské studium se zaměřením na výuku FJ (PedF, FF) 
- praxe ve výuce FJ 
- znalost MS Office: Word, Excel, Powerpoint 
- pečlivost, spolehlivost a zodpovědnost 
- samostatnost, komunikativnost, schopnost organizovat si práci 

 
 



 
 
Nabízíme: 

- práce v prestižní neziskové organizaci 
- služební mobil 
- 25 dní dovolené 
- 3 sick days 
- flexibilní pracovní doba 
- zdarma kurzy FJ 
- slevy na kurzy FJ pro rodinné příslušníky 

 
 
Nástup: nástup možný ihned nebo dohodou 
 
 
Mzda: 12 000 Kč hrubého měsíčně 
 
 
Svůj strukturovaný životopis a motivační dopis (ve francouzštině) zasílejte do 20. února 2020 
e-mailem na adresu: direction@afbrno.cz.  
 
 
První kolo výběru proběhne na základě došlých žádostí. S vybranými uchazeči bude proveden 
pohovor.  
 
 
 
Kontakt:  
Mgr. Jiří Votava, MBA 
ředitel 
tel.: 608 341 794 
e-mail: direction@afbrno.cz 


