
 

_______________________________________________________________________________________ 
Rodinné centrum POHODA 

Najdete nás v ulici Čajkovského 1861 (naproti Centru mladých), 500 09 Hradec Králové – Malšovice 
495 262 202 / pohoda@prostorpro.cz / www.prostorpro.cz 

Rodinné centrum POHODA vypisuje výběrové řízení na pozice 
lektora/ky pohybových aktivit pro děti do 5 let 

 
Stručná charakteristika práce: 

 Samostatné vedení lekce dané pohybové aktivity v rámci aktivit Rodinného centra POHODA  
 Vedení skupin začátečníků i pokročilých 
 Komunikace s klienty a poskytování informací k problematice cvičení 
 Evidence docházky a příjem nových klientů 
 Malé skupinky max. 10 cvičenců  
 Práce na 1 hod. 3x v týdnu dle domluvy 

 
Požadujeme: 

 Věk min. 18 let 
 Trestní bezúhonnost (nutné doložit čestným prohlášením při výběrovém řízení a výpisem 

z Rejstříku trestů při nástupu) 
 Zkušenost s vedením cvičební jednotky 
 Platné akreditované licence v daném oboru, popřípadě ukončení VŠ vzdělání ve stejné oblasti 
 Znalost fyziologických aspektů v rámci cvičení 
 Komunikativnost, kreativitu a samostatnost 
 Ochotu svou prací a nápady aktivně přispívat do koncepce Rodinného centra POHODA  

 
Nabízíme: 

 Příjemné pracovní prostředí 
 Vstřícnou personální politiku 
 Kreativní zaměstnání 
 Práci v mladém profesionálním týmu 
 Finanční ohodnocení – fixní základní částka za lekci  
 Pracovní poměr na DPP/ŽL 

 
Co by měla obsahovat přihláška: 

 Strukturovaný životopis s uvedením profesních předpokladů, včetně kontaktních údajů a údajů o 
odborných znalostech a dovednostech 

 Prohlášení uchazeče v následujícím znění: Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů 
pro přihlášku do výběrového řízení dávám, ve smyslu Zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, souhlas k jejich zpracování. 

 
Kontakt: 
Adéla Břeštovská – koordinátorka RC Pohoda 
Čajkovského 1861 
500 09, Hradec Králové 
e-mail: brestovska@prostorpro.cz, pohoda@prostorpro.cz  tel: 731 650 954 
 
Zájemci mohou zasílat přihlášky do výběrového řízení na výše uvedenou adresu/e-mail nejpozději do 15. 
8. 2018. Nástup možný od září 2018. Další informace o naší organizaci a poskytovaných službách 
naleznete na www.prostorpro.cz 
 


