
EXIT316: Administrátor
l pomoc při získání certifikace preventivního programu na ško-

lách pro „EXIT Tour“
l údržba databáze partnerů a komunikace s partnery a partner-

skými organizacemi
l administrativní práce, žádosti o projektové granty, spolupráce 

s vedoucím EXIT316

EXIT Tour: Vedoucí Exit Tour
l plánování a příprava EXIT Tour, organizace cest, návštěvy škol, 

výběr koncertních místností
l recruiting dobrovolníků/internů/kapel a vytváření zázemí pro ně
l vedení týmu EXIT Tour při realizaci akce a při návazných akcích
l odpovědnost ze techniku a finance/pokladnu během reali-

zace EXIT Tour

EXIT Tour: Koordinátor
l plánování, komunikace se školami, lektory, církvemi
l příprava smluv a propagačních materiálů
l organizace programu na školách, koordinace lektorů/

přednášek

Vedoucí kanceláře
l hledáme člověka se zkušenostmi a posláním pro vytváření zázemí 

KAM, podrobnější požadavky na tuto pozici viz www.kam.cz a FB/kam

Křesťanská akademie mladých, o.s. (KAM)
Vize: Bohem způsobené hnutí mezi mladými lidmi, kteří najdou svůj domov v církvi a proměňují společnost.

Poslání: Připravit mladou generaci k naplnění Kristova poslání. (Matouš 28:18-20)

Hledáme spolupracovníky pro následující služby

Pro všechny uvedené pozice hledáme 
znovuzrozené aktivní křesťany z místních sborů, kteří: 
l vnímají povolání sloužit generaci mladých lidí v ČR ve věku 13-19 let
l mají podporu místního sboru k této službě, mají znalost AJ na komunikativní 

úrovni (B1) a jsou připraveni k osobnímu fundraisingu (netýká se pozice účetní).
Prosíme zájemce o zaslání motivačního dopisu a profesního životopisu (CV) na 
e-mail: kam@kam.cz. 

Křesťanská akademie mladých, o.s.,
Emila Pajurka 142, Frýdlant nad Ostravicí, kam@kam.cz, 
www.kam.cz, facebook.com/kam.cz

Fusion: Zástupce vedoucího
l selfstarter, schopnost řídit tým s individuálním přístupem k jed-

notlivým členům, vysoká organizovanost,  schopnost vytvářet 
systémy, zkušenost s organizováním velkých akcí

l komunikativnost, kreativita, otevřenost ke změnám, synergic-
ký přístup, multidenominační zkušenost

l zkušenost s finančním managementem, mluvená angličtina 
na velmi dobré úrovni, řidičský průkaz sk. B

Sportovní služba EDGE: Národní vedoucí
l EDGE je nová kontaktní sportovní služba pro mladé navázaná 

na místní církve
l hledáme vedoucího se vztahem ke sportu a se schopností tuto 

službu rozvíjet, vést tým a komunikovat s církvemi/sbory, které 
budou mít zájem o tuto službu

Internetová misie: Národní vedoucí
l Internetová misie je nová kontaktní internetová služba mladým 

lidem navázaná na místní církve
l hledáme vedoucího se zkušenostmi z internetového prostředí 

a se schopností tuto službu rozvíjet, vést tým a komunikovat s 
církvemi/sbory, které budou mít zájem o tuto službu

Kancelář KAM: Účetní
l finanční management a pokročilá zkušenost s účtová-

ním v podvojném účetnictví
l DPH (kombinace zdanitelných a osvobozených činností), ma-

jetek nemovitý/investice, odpisy daňové/účetní, operace s cizí 
měnou a kurzovými rozdíly, mzdové účetnictví výhodou



Hotel KAM Malenovice aktuálně hledá nové pracovníky pro 
zajištění provozu hotelu, roubenek a přilehlých prostor. Ideálně 
z okolí Malenovic nebo Frýdlantu n. O.

Pracovník údržby
Náplň práce: Údržba a oprava materiálně-technické základny hotelu, 
zajištění řádného chodu všeho odpadového hospodářství a odvoz od-
padu, práce spojené s úpravou, údržbou a úklidem venkovních ploch 
všech pozemků ve vlastnictví I v nájmu hotelu, včetně kosení trávy 
a  klidu sněhu. Úvazek: plný úvazek. Možný nástup: ihned.

Pokojská
Náplň práce: Zajištění pořádku a čistoty na ubytovací části ho-
telu, roubenek a navazujících společných prostor. Zajištění úklidu 
a  ořádku během pobytu hostů pravidelným úklidem na pokojích a ve 
společných prostorách. Úvazek: částečný úvazek, popř. dlouhodobá 
brigáda. Možný nástup: ihned.

Servírka / číšník
Náplň práce: Zajištění obsluhy hostů a práce na baru, péče o  nventář, 
spolupráce s kuchyní při přípravě snídaní, příprava a úklid pracoviště, 

Křesťanská akademie mladých, o.s. (KAM)
Hotel KAM & konferenční centrum Malenovice

Poslání: Být místem inspirace, pokoje, odpočinku, osobního i duchovního růstu a zjevení Boží slávy pro hosty akcí 
pořádaných Křesťanskou akademií mladých (KAM) a církevních akcí, být místem otevřeným široké veřejnosti s důrazem na konference 
a skupinové akce. Být konferenčním centrem provozovaným způsobem, který odráží klíčové hodnoty KAM a je ekonomicky soběstačný.

Hledáme pracovníky pro konferenční centrum

přebírka a doplňování chybějícího zboží. Úvazek: plný nebo částečný 
úvazek dle dohody, popř. dlouhodobá brigáda. Možný nástup: ihned.

Kuchař / kuchařka
Náplň práce: Zajištění provozu kuchyně, příprava jídel v souladu 
s jídelními lístky, normami a hygienickými předpisy, zpracování 
podkladů pro objednávky zboží, spolupráce na tvorbě jídelního lístku, 
vedení denní evidence HACCP, spotřebovaných surovin a počtu porcí. 
Úvazek: plný nebo částečný úvazek dle dohody, popř. dlouhodobá 
brigáda. Možný nástup: ihned.

Specialista IT
Náplň práce: správa a údržba hw 
(uživatelských PC, serverů, inter-
netové infrastruktury), instalace 
sw, helpdesk, záloha dat, 
pořizování a zpracování 
audio a video záznamů, 
řešení úkolů při zpra-
cování dat. Úvazek: 
částečný úvazek, popř. 
dlouhodobá brigáda. 
Možný nástup: ihned.

Pro všechny uvedené pozice hledáme 
znovuzrozené aktivní křesťany z místních sborů, kteří: 
se chtějí podílet na provozu křesťanského konferenčního centra. 
U pozice servírka / číšník požadujeme znalost AJ.
Prosíme zájemce o zaslání motivačního dopisu a profesního životopisu (CV) na 
e-mail: kam@kam.cz. 

Hotel KAM Malenovice
Malenovice 146, 739 11 Frýdlant n. O., www.malenovice.com, malenovice@kam.cz


