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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Spolek Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s. vyhlašuje dne 20.6.2022 výběrové řízení na obsazení
pozice:

Koordinátor/ka spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s.
Místo výkonu činnosti: Středočeský kraj – oblast Brdy a Podbrdsko
Sjednaný druh činnosti: koordinátor/ka spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s.
Odměna za činnost:
40.000 Kč/měsíc na 160 hodin/měsíc na základě smlouvy o dílo
Doba trvání:
na dobu neurčitou
Předpokládaný nástup: dle dohody
Zákonné předpoklady: Občan České republiky, případně cizí státní občan s trvalým pobytem v České
republice, starší 18 let, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, ovládající jednací jazyk.
Náplň činnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

spolupráce a komunikace se subjekty v území,
tvorba produktů cestovního ruchu, propagačních materiálů a zajištění jejich distribuce,
marketingové aktivity a propagace destinace Brdy a Podbrdsko,
spoluvytváření marketingových a komunikačních strategií,
koordinace projektů,
účast na veletrzích a prezentačních akcích,
zajištění prezentace oblasti v tisku, rozhlasu a televize,
sledování trhu a vyhledávání nových příležitostí,
přenos informací mezi turistickou oblastí a Středočeskou centrálou cestovního ruchu,
správa webového portálu turistické oblasti,
administrativní činnost,
účast na jednání pracovní skupiny spolku a členské schůze spolku Turistické oblasti Brdy a
Podbrdsko, z.s.
příprava a realizace akčního plánu spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s. ve
spolupráci s pracovní skupinou spolku,
další úkoly, které vyplynou z potřeb turistické oblasti a Středočeské centrály cestovního ruchu.

Požadujeme:
• min. středoškolské vzdělání, VŠ vzdělání výhodou
• znalost legislativy vztahující se k uvedené problematice
• znalost jednoho cizího jazyka AJ nebo NJ výhodou
• aktivní znalost práce na PC
• řídící, organizační a koordinační a komunikační schopnosti
• schopnost týmové spolupráce
• samostatnost, odpovědnost, časovou flexibilitu a kreativitu
• řidičské oprávnění sk. B a vlastní automobil
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•
•
•
•

perfektní znalost regionu
znalost grafických programů výhodou
praxe v oboru cestovního ruchu, marketingu či destinačního managementu výhodou
zkušenosti s administrací a realizací dotačních projektů výhodou

Nabízíme:
• práci na základě smlouvy o dílo
• 40.000 Kč/měsíc na 160 hodin/měsíc
• práce v režimu home office
Náležitosti přihlášky:
Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo
občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a
podpis. Uveďte též kontaktní adresu, pokud je odlišná od místa trvalého bydliště, telefonické spojení a
e-mail.
K přihlášce uchazeč připojí:
• strukturovaný profesní životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních
a odborných znalostech a dovednostech
• motivační dopis
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (příp. ověřenou kopii)
Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit v zalepené obálce nejpozději do 15. 7. 2022 do
podatelny na adresu: Městský úřad Příbram, Odbor komunikace a cestovního ruchu, Tyršova
108, Příbram I, 261 01
Obálku označte slovy „VŘ – koordinátor/ka spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s. NEOTEVÍRAT“.
Další informace Vám poskytne Bc. Zuzana Kučerová, člen pracovní skupiny spolku Turistické oblasti
Brdy a Podbrdsko, z.s., tel.: 318 402 319, e-mail: zuzana.kucerova@pribram.eu.
Vybraní kandidáti budou pozváni k osobnímu pohovoru.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit nebo prodloužit toto výběrové řízení kdykoliv
v jeho průběhu či nevybrat žádného uchazeče.
S vítězným uchazečem bude uzavřena smlouva o dílo na výkon funkce koordinátora pro
Turistickou oblast Brdy a Podbrdsko, z.s.
Digitálně podepsal
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