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HLEDÁME ASISTENTA/KU 

 na zkrácený úvazek 

Jsme dvě - ANNA UHROVÁ s 20ti letou praxí v navrhování a realizaci 

kuchyní na míru a BARBORA SACHER s 6ti letou praxí v oboru 

interiérového designu a realizací. Od letošního roku spolu sdílíme 

společné studio v Široké ulici v Liberci a nestíháme. 

Hledáme organizační podporu (muže/ženu), která převezme 

administrativní starost o naše projekty, o studio, o naše papírování, 

naše kontakty, naše subdodavatele, naše objednávky a pochůzky. 

facebook.com/studiodecret/ 

 facebook.com/SacherBarbora/ 

 

 

 

HLAVNÍ 

NÁPLŇ PRÁCE 

10% 

Pochůzky 

25% 

Projektové řízení 

20% 

Péče o studio 

45% 

Administrativa 

Cenové nabídky, rozpočtování, harmonogram realizací, poptávání 

řemesel a vybavení, objednávky, práce na výstupech pro klienty, 

archivace projektů, řešení komplikací a zpoždění a že se dějí denně. 

Taky třídění papírů, aktualizace katalogů, fakturace, placení, uklid ve 

studiu, něco někam převézt, pošta, nákupy… 

A přiznáváme - občas i lékarna, pneuservis nebo vyvenčení psa😊 

instagram.com/barborasacher/ 

www.decret.cz 
www.barborasacher.com 
 

INTERIÉROVÉHO DESIGNÉRA 

A KUCHYŇSKÉHO STUDIA 
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ODMĚNA A VYBAVENÍ 

HOD IN OV Á M ZD A O D 1 1 0  DO 1 6 0  KČ  

F IREMN Í VŮ Z PRO PR ACO VN Í CES TY  

VYB AVEN OU SD ÍLEN OU K ANCE LÁŘ  

LE GÁ LN Í SO FTWARE A AP LIK ACE  

VÝH OD NÉ  CEN Y IN TER IÉR OVÉ HO V YB AVEN Í  

SPO US TU F IREMN Í VÝBĚR OVÉ KÁV Y  

PROČ TĚ HLEDÁME 

“Potřebuju někoho, kdo bude disciplinovanější než já. Kdo si 

poradí s tím, že teď všechno nosím v hlavě. Někoho, kdo 

mojí improvizaci usměrní zpátky do už nastavených pravidel. 

 

- Bára Sacher, Interiérový designér 

CO NABÍZÍME 

Rozmanitou práci 

Odpovídající ohodnocení 

Neformální prostředí a smysl pro humor 

Flexibilní pracovní dobu 

Příležitost realizovat tvoje nápady  

Jsme zvyklé, že každý projekt je jiný, takže umíme improvizovat. Proto ti 

dokážeme nabídnout práci ve studiu, z domova nebo z kavárny. S námi nebo 

samostatně. Osobně, po telefonu nebo online. 

Domluvíme se s tebou, kdy budeš pracovat a kdy naopak nemůžeš. Pokud jsi 

na mateřské, pochopíme, že bude něco naléhavějšího než plánovaná práce… 

 

“Chci někoho, kdo se mě bude hodně ptát a dohlídne, abych 

se dělila o informace. Někoho, kdo citlivě urovná můj 

chaotický systém a bude ho pro mě udržovat.” 

 

 - Anna Uhrová, Kuchyňské studio 



  

 

VZDĚLÁNÍ A 

PRAXE 

Vzdělání nerozhoduje. Praxe i mimo pracovní poměr, která tě naučila zjišťovat informace; 

analyzovat je a vytřídit; naplánovat si cíle; ověřit si funkční podmínky a zdroje k naplnění těch 

cílů; kontrolovat a ověřovat jejich plnění; předávat informace dál; zvládat změny a 

přizpůsobovat jim plán, zdroje a harmonogram. 

JAZYKY A PC 

DOVEDNOSTI 

Potřebujeme alespoň pasivní angličtinu. Aktivní angličtina, případně němčina a/nebo polština 

bude výhodou. 

MS Office (Word, Excel, PowerPoint) podmínkou. SketchUp, Layout, Dropbox, Onedrive, 

Google Drive, Issuu, ToDoist a aplikace pro úpravu fotek výhodou. 

 

DALŠÍ ZNALOSTI  
Řidičský průkaz B + praxe podmínkou. Dobrá orientace na Internetu je taky nutná. Orientace 

na Facebooku, Instagramu, schopnost číst výkresovou dokumentaci, základní povědomí o 

marketingu na sociálních sítích, orientace v trendech a nabídce interiérovécho vybavení na 

českém trhu je výhodou. 

 

OSOBNÍ 

VLASTNOSTI 

Samostatnost, zodpovědnost, schopnost pracovat soustředěně, schopnost oddělovat pracovní 

čas od času na povídání nebo chatování a soukromé aktivity, zdravou sebejistotu, chuť učit se, 

příjemné vystupování, vstřícnost, nadhled, smysl pro humor 

CO OČEKÁVÁME? 

MÁŠ ZÁJEM? 

PošlI nám na některý z kontaktů napravo svůj životopis. 

Zvládneme formální i neformální C.V. a pokud máš jakékoliv 

dotazy, napiš je bez obav. Nebo volej, ale nemusíme to 

zvednout hned, máme toho totiž hodně (a proto potřebujeme 

asistenta☺). 

A budeme rádi, když přiložíš k CV i fotku. 

studio@barborasacher.com 

Studio Široká, Široká 279/7, Liberec 

facebook.com/SacherBarbora/ 

+ 420 602 160 211 

www.barborasacher.com 

Barbora Sacher 

/in/barborasacher/ 

KONTAKTNÍ  ÚDAJE 

TĚŠÍME SE NA TEBE! 


