
 

V Iuridicum Remedium (IURE) chystáme posun v komunikaci a rozvoji komunity svého programu 

Digitální svobody a proto hledáme nového kolegu/kolegyni.

 

Nejspíš o sobě ještě nevíme, ale zajímá nás stejná věc - dopad technologií na soukromí a kvalitu života.

 A chceme to samé - mít v Česku silnou a stabilní organizaci s motivovanou komunitou kolem, která
nezavrhuje technologie, ale hájí digitální práva.

něco víš o ochraně soukromí, digitální hygieně, svobodném internetu a dalších digitálních svobodách,

jsi aktivní na sociálních sítích, ovládáš jejich fígle a pravidla,

jsi dobrý/á v komunikaci, baví tě domlouvat nové kontakty/spolupráce a práce s lidmi obecně,

ovládáš copywriting,

POKUD

stabilní poloviční úvazek minimálně na dva roky, uvítáme pokud se nový kolega stane součástí týmu

práci v Praze nebo Brně, zčásti jí jde vykonávat jako home office

přátelský malý tým dalších tří kolegů (2 právníci a kolega na všestrannou podporu)

hrubou mzdu pro 1/2 úvazku 22 tis Kč/měsíčně
profesionální zkušenosti, zajímavé kontakty z více než 15 letého prosazování digitálních svobod, mj.

Cenách Velkého bratra, prosazování funkční legislativy a dalších

leccos dalšího, co můžeme probrat na schůzce nebo videohovoru.

PAK NABÍZÍME:

O CO SE BUDEŠ STARAT?

Hlavně o získávání nových podporovatelů a péči o ně, budování komunity lidí, kteří jsou ochotni 

pro digitální svobody něco občas udělat a za tím účelem komunikovat, komunikovat a komunikovat. 

Na sítích, s novináři i osobně. Komunikační plán máme v podstatě připraven, doladíme společně.

 IURE pomocí práva prosazuje digitální svobody (právo na soukromí, alternativy copyrightu a zákaz

digitálního vyloučení a diskriminace), hlídá největší hráče a poskytuje právní pomoc. Technologie

považujeme za skvělou a užitečnou věc, ale nesmí sloužit k zvyšování kontroly nad lidmi, osekávání
svobody internetu nebo být vnucovány jako jediné řešení životních situací.

Těšíme se na CV a hlavně pár řádků o motivaci být komunitním a PR člověkem naší nevládky.

Stačí je zaslat na iure@iure.org do 4. června, v předmětu uvést "Kom-man", a ozveme se.

Více o nás: 

fb: Ceny.Velkeho.bratra.CR | t: @iure_cz | YouTube: IuReCZ | SlideShare: iurecz

HLEDÁME KOLEGU/KOLEGYNI

www.slidilove.cz www.bigbrotherawards.czwww.iure.org

http://www.slidilove.cz/
http://www.bigbrotherawards.cz/
http://www.iure.org/

