
IAM_HANNAH – inzerát 
Je venku tvůj svět? Tvůj život? Nevynecháš jediný výlet do přírody a ráda se posouváš a překonáváš své 
limity? Každá minuta venku je pro tebe největší odměnou? Ze všeho nejvíc tě baví pohyb a stále hledáš 
příležitosti, jak se učit novým věcem, sportům, dovednostem? Chceš běhat po loukách, lézt po skalách 
a chodit po lesích i jindy než o víkendu? Chceš se každý den zlepšovat a být lepší než včera? Cítíš, že 

v nitru potřebuješ volnost a svět přírody kolem sebe? 

Chceš konečně celý den dělat, co tě baví nejvíc? 

Pak hledáme tebe. 

Co bude Hannah dělat? 
• Objevovat krásy přírody u nás i v zahraničí. S přáteli, s přítelem nebo i sama. 
• Chodit po horách, běhat po lesích, lézt po skalách, sjíždět hory, koupat se v jezerech. 
• Jezdit na kole, běhat na běžkách, šlapat na skialpech, řezat oblouky na lyžích. 
• Fotit, natáčet a psát. Sdílet své zážitky a organizovat je pro druhé. 
• Každý den se bude snažit posouvat své dovednosti a překonávat své limity, jako to my děláme už 30 let. 

Jaká by Hannah měla být? 
• Nejlépe se cítí venku v přírodě a nevynechá jedinou příležitost, kdy tam může být. 
• Je přátelská, má ráda lidi a chce jim být nablízku. 
• Má neustále chuť objevovat svět a nová místa. 
• Má touhu učit se novým věcem a sportům a chce se neustále zlepšovat v těch, co už umí. 
• Má sportovního a týmového ducha. 
• Má potřebu neustále rozvíjet sebe i lidi kolem. 
• Chce být každý den lepší než včera. 

Co Hannah nabízíme? 
• Neobyčejnou práci v nejkrásnějším prostředí – venku v přírodě. 
• Maximální svobodu bez pevné pracovní doby. 
• Podporu a veškeré vybavení pro vše, co se bude chtít naučit. 
• Skvělý tým, který ji bude podporovat a doprovázet na jejích cestách.

Všeobecné podmínky IAM_HANNAH
Výběrové řízení je koncipováno formou 3. kol. V prvním kole musí uchazečky vyplnit přihlašovací formulář 
s povinnými údaji. Otevření přihlášek v prvním kole je 24. 5. 2021 od 00:01, konec prvního kola je 31. 7. 2021
v 23:59. Výběr uchazečky a postup do dalšího kola proběhne max 14 dní od odeslání formuláře. Zároveň tím 
postupující uchazečka obdrží informace o druhém kole, které proběhne formou několika na sebe navazujících 
úkolů, které budou zasílány na emailovou adresu: hledase@hannah.cz. Druhé kolo končí 12. 8. 2021 v 23:59. 
Do závěrečného, třetího kola, postupuje 5 uchazeček. Vybrané uchazečky absolvují outdoorový kemp 
s plněním úkolů při setkání se zástupci značky Hannah. Outdoorový kemp proběhne v termínu 17.–19. 9. 2021 
v lokalitě Středních Čech s obsahovou náplní, která bude uchazečkám sdělena po finálním výběru.
Změna podmínek a termínů je v plné kompetenci značky Hannah a společnosti Outdoor concept a.s.
Zadavatel výběrového řízení: Outdoor concept a.s., Americká 54, Plzeň 301 00
Email: hledase@hannah.cz


