Výběrové řízení – asistent/ka redakce
časopisu Paliativní medicína
Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti J. E. Purkyně
(ČSPM ČLS JEP) hledá do svého týmu kolegu/kolegyni na pozici asistenta redakce
pro nově založený odborný časopis Paliativní medicína.
Časopis Paliativní medicína vychází od podzimu 2020 a je určen nejen specialistům,
kteří tvoří paliativní tým, ale všem lékařům a zdravotníkům, kteří se s paliativní medicínou
potkávají. Časopis vychází 4x za rok.

Hledáme komunikativního člověka, který:
� bude mít na starosti celý redakční proces v Open Journal Systems (OJS, zaučení poskytneme)
od příjetí příspěvku, přes komunikaci s editory, recenzenty a autory až po spolupráci s grafikem
a tiskárnou
� má výbornou úroveň psané češtiny a bude kontrolovat rukopisy po formální stránce
� má aktivní znalost angličtiny

Pracovní náplní bude především:
� jazyková korektura článků
� vedení e-mailové komunikace časopisu:
�k
 omunikace s ČLS JEP a příslušná administrativa, komunikace s inzerenty, komunikace
s grafikem a tiskárnou, komunikace se zahraničními časopisy pro reprint článků,
vedení evidence předplatitelů, plateb a vystavování faktur
� organizace a plánování redakčních rad, zápisy, přehled činnosti pro informace výboru ČSPM,
statistika redakčního procesu
� mediální prezentace časopisu:
�F
 b stránky a jejich správa, komunikace s institucemi, stánek na konferencích odborných
společností

Nabízíme:
� flexibilní práci na DPP, která je závislá na termínech vydání časopisu
� zajímavou práci v prostředí odborné společnosti věnující se paliativní péči
� možnost podílet se na dalším vývoji a rozvoji odborného časopisu Paliativní medicína
� inspirativní kontakt s experty v oboru, kteří tvoří redakční radu časopisu
� nástup ideálně ihned nebo dle domluvy
� předpokládáme práci v rozsahu cca 40h/měsíc, hodinovou sazbu 250 Kč/h

Pokud máte zájem ucházet se o danou pozici, zašlete nám do 7. 4. 2021 strukturovaný životopis
a motivační dopis mailem na Kliniku paliativní medicíny 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
(e-mail: kpm@lf1cuni.cz). Výběrové řízení proběhne 14. 4. 2021.
Těšíme se na vás!
za Českou společnost paliativní medicíny ČLS JEP
MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D., vedoucí redakční rady časopisu Paliativní medicína

