Neúnavní hledají
KOMUNIKAČNÍHO
GURU!
CO DĚLÁ NADAČNÍ FOND NEÚNAVNÍ?
- Jsme partnerem pacientů s chronickým únavovým syndromem (ME/CFS).
- Tato vážná nemoc je v Česku téměř neznámá a podpora pacientů velmi nízká.
- Zaměřujeme se na osvětu, vzdělávání veřejnosti i lékařů, poskytujeme skupinové terapie a také
budujeme komunitu mezi pacienty a lékaři.
- Další krok bude zasadit se o změnu v přístupu státu k pacientům s ME/CFS.
- Vznikli jsme v létě 2020, takže jsme stále mladý neziskový startupový projekt.
- Jsme tým mladých a nadšených lidí, kteří mají chuť učit se, pomáhat a zároveň vše dělat naplno.

CO SE OD TEBE OČEKÁVÁ?
- Externí komunikace je pro nás klíčovou aktivitou. Používáme ji k navázání vztahu s pacienty,
fundraisingu, osvětě, ale také k přesvědčování těch správných lidí o důležitosti změn.
- Jak rosteme, tak si tato pozice vyžaduje vlastního Neúnavného.
- Od tebe se očekává, že si vezmeš na starost:
nastavení strategického směru naší externí komunikace
správu sociálních sítí
vymýšlení kreativních marketingových iniciativ
pomoc s jakoukoliv další aktivitou Neúnavných (dle tvých možností a chuti)

CO TI NABÍZÍME?
- V tuto chvíli je pozice neplacená, což se však může s naším růstem brzy změnit.
- Nabízíme ti však možnost zapojit se do rychle rostoucího projektu, který již během prvního roku
podpořily firmy jako Google, L’Oréal či P&G a zároveň si získal podporu pacientů.
- S tím se pojí asi největší benefit - tvoje obrovská volnost v práci, možnost vyrůst s námi a nabrat
skutečné zkušenosti.
- K celému projektu přistupujeme s tím, že chceme být originální, odvážní a přinášet svěží nápady.

MÁŠ, CO JE TŘEBA?
- možnost věnovat Neúnavným 4-6 hodin týdně
- chuť zlepšovat svět i sám sebe a učit se
- alespoň základní znalost marketingu
- schopnost připravit i vizuální podobu naší komunikace, např. příspěvky na sociálních sítích
- zkušenost z jiného neziskového projektu je určitě výhoda, ale ne nutnost

ZAUJALO TĚ TO?
- Tak nám pošli email s tvým životopisem na info@neunavni.cz a domluvíme
si s tebou schůzku.
- Přečti si o nás víc na www.neunavni.cz nebo si nás najdi na sociálních sítích.

