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Lektor/ka primární prevence  

Centrum prevence v Brně, Společnost Podané ruce o.p.s. vypisuje výběrové řízení na pozici 

lektora programu primární prevence, místem výkonu práce Brno a Jihomoravský kraj. 

 

Náplň práce: 

 příprava a realizace programů primární prevence rizikového chování na základních 

školách v Jihomoravském kraji, 

 odborná práce s třídními kolektivy prostřednictvím zážitkové pedagogiky a 

interaktivních metod, 

 práce s pedagogy a školními metodiky prevence 

 

Nabízíme:  

 pracovní poměr na DPP (možnost HPP) 

 zajímavou a kreativní práci v dopoledních hodinách, 

 možnost seberealizace, odborného vzdělávání, 

 zázemí zkušeného týmu, 

 práci pod supervizí a odborným metodickým vedením, 

 odpovídající pracovní ohodnocení. 

 

Požadujeme: 

 vzdělání: VŠ v oboru pedagogiky, sociální pedagogiky, speciální pedagogiky a 

psychologie (vhodné i pro studenty těchto oborů a absolventy),  

 praxe v oblasti prevence rizikového chování, 

 schopnost týmové i samostatné práce,  

 schopnost komunikace a práce s kolektivem dětí a mladých dospívajících lidí, 

 schopnost zaujmout 

 potřebu dále se vzdělávat a profesionálně růst, 

 znalost práce na PC, trestní bezúhonnost 

 dlouhodobější spolupráci 

 flexibilitu 

 

Uvítáme:  

 praxi v oblasti primární prevence rizikového chování, 

 řidičský průkaz skupiny B 

 psychoterapeutický výcvik, praxi v poradenství 

 

Strukturovaný životopis včetně motivačního dopisu zasílejte emailem na adresu: 

poradna@podaneruce.cz (do předmětu uveďte „Výběrové řízení DPP“.  

Uzávěrka přihlášek: 15.7. 2017 

Možnost nástupu: ihned  

 

Bližší informace: Mgr. et Mgr. Dana Dlouhá, zástupce vedoucího a lektorka                      

Centra prevence v Brně, tel: 549 211 278, 732 652 375. 

Poznámka: Uchazeči, kteří úspěšně projdou prvním kolem výběrového řízení, budou 

kontaktováni e-mailem nebo telefonicky, aby se dostavili k osobnímu pohovoru,                     

který se uskuteční 1.8.2017 a 2.8. 2017.  

 

S osobními údaji uvedenými v životopise bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů. Zasláním životopisu uchazeč dává souhlas se zpracováním svých osobních 

údajů po dobu výběrového řízení a jejich uchováváním v databázi vhodných zájemců o případná volná 

pracovní místa v SPR po dobu dvou let. 


