
 

SOPHIA, jazykové služby s.r.o.  

 

SOPHIA, jazykové služby s.r.o., Hroznová 28, 370 01 České Budějovice, telefon 387 415 415, IČ 26025876, DIČ CZ26025876 
OR KS České Budějovice, oddíl C, vložka 9858, www.sophia-cb.cz 

 

Jsme zavedená společnost, leader v oboru jazykových služeb v jihočeském regionu. Hlavní oblastí našeho 
působení jsou již 23 let odborné překlady a výuka cizích jazyků. Jsme certifikováni dle norem ISO 9001, EN 
15038 a jsme aktivním členem českých i mezinárodních profesních organizací. Více informací o nás získáte 
na www.sophia-cb.cz 
 
 

 

Právě nyní hledáme do naší jazykové školy 
koordinátora jazykových kurzů / course managera 

(hlavní pracovní poměr) 
 
 
 
Co u nás budete reálně dělat? 
 

* organizačně zajišťovat veřejnostní a firemní jazykové kurzy 
* koordinovat práci stávajících lektorů, vyhledávat nové 
* denně komunikovat s českými i zahraničními lektory a studenty z veřejnostních i firemních jazykových 

kurzů (osobně, emailem, telefonicky) 
* podílet se na tvorbě a aktualizaci našich propagačních materiálů, produktových listů, www stránek, 

komunikovat naším jménem na sociálních sítích (online marketing) 
* připravovat cenové kalkulace a nabídky 
* spolupracovat s ostatními pracovníky jazykové školy a dalšími útvary naší společnosti 
* další běžnou administrativní činnost související s výše uvedeným 

 
 
Co Vám nabízíme? 
 

* smysluplnou práci a denní kontakt s lidmi 
* možnost podílet se na dalším rozvoji našeho oddělení jazykového vzdělávání a realizovat dobré 

nápady 
* kolektiv chytrých a pracovitých lidí 
* moderní a nekuřácké pracoviště v historickém domě z 15. století v centru Českých Budějovic 
* dlouhodobou perspektivu zaměstnání 
* profesní a osobní rozvoj 
* zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravování, jazykové kurzy a další výhody) 

 
 
Co od Vás očekáváme? 
 

* zájem o dlouhodobý zaměstnanecký poměr  
* dobrou znalost angličtiny (B1+ dle ERR) a češtiny, znalost němčiny výhodou 
* dobrou znalost práce na PC (zejména MS Word, Excel) 
* znalost sociálních sítí a práce s nimi 
* schopnost zvládnout vysoké pracovní nasazení 
* schopnost samostatného rozhodování i týmové spolupráce 
* dobré komunikační a organizační schopnosti 
* pečlivost a spolehlivost, zodpovědný vztah k práci 

 
 

Termín nástupu – ihned nebo dle vzájemné dohody. Práce je vhodná pro absolventy. 
 
Ano, pošlete nám Váš životopis a motivační dopis. Rádi o Vás uslyšíme! Zájemci hlaste se prosím na 
kariera@sophia-cb.cz, kontaktní osoba Mgr. Karla Bauerová (tel. 608 112 992). 
 
Zasláním životopisu nám poskytujete svá osobní data a tím dáváte souhlas k jejich zpracování a uchování v personální evidenci naší 
společnosti na dobu do odvolání Vašeho souhlasu. Současně takto potvrzujete, že osobní údaje uvedené v zaslaném životopise 
jsou pravdivé a přesné.  


