
  

Ředitelka příspěvkové organizace CEKUS Chotěboř vyhlašuje výběrové řízení na pozici: 

PRACOVNÍK/PRACOVNICE V INFORMAČNÍM CENTRU 
Náplň práce: 

- kompletní zajišťování činnosti informačního centra, 

- podávávání turistických informací o městě a okolí, 

- prezentace města a organizace na veletrzích cestovního ruchu, v médiích atd., 

- spolupráce na tvorbě tištěných propagačních materiálů města, 

- vedení evidence a zajištění prodeje zboží, propagačních materiálů, vstupenek aj. 

Nabízíme Vám: 
- zajímavou, kreativní a stabilní práci v oblasti kulturního dění, 

- zaměstnání na celý pracovní úvazek na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení na dobu neurčitou, 

- plat, jeho výši stanovíme podle aktuálního nařízení vlády – záleží tedy na Vašem vzdělání a praxi, 

- možnost dalšího vzdělávání, 

- stravenkovou kartu, 

- 5 týdnů dovolené, 

-  Sick days. 
 

Zaujala Vás naše nabídka a máte: 

- min. úplné střední vzdělání s maturitou, 

- dobrou znalost práce na PC, orientaci v sociálních sítích, zkušenosti s úpravou grafických předloh, tvorbou 
tiskovin,  

- velmi dobré organizační schopnosti, spolehlivost, pečlivost, zodpovědnost, komunikativnost v jednání s 
veřejností, časová flexibilita, 

- schopnost týmové práce, 

- řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič), 

- znalost jednoho cizího jazyka na komunikativní úrovni, 

- aktivní přístup k práci, samostatnost, schopnost pracovat v týmu, dobré komunikační schopnosti, 

- aktivní přístup k dalšímu vzdělávání. 
VÝHODOU:  

o praxe na stejné nebo obdobné pozici, 
o vztah k regionu Chotěbořsko, jeho geografická a historická znalost, 
o znalost práce s redakčními systémy a s grafickými programy, 
o znalost druhého jazyka na pasivní úrovni. 

 

Pak hledáme právě Vás! 

Dejte nám vědět, že Vás naše nabídka zaujala a pošlete nám přihlášku, na kterou uvedete Vaše: 

● jméno, příjmení a titul, 
● datum a místo narození, 
● místo trvalého pobytu, popř. jinou doručovací adresu, 
● kontaktní telefonní číslo a e-mail, 

a nakonec připojíte datum a Váš podpis. 
 
UVÍTÁME I DALŠÍ DOKUMENTY, které nám pomohou poznat Vaše kvality. K přihlášce, prosím, připojte: 

● motivační dopis, 



● strukturovaný životopis, 

● kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (originál či ověřenou kopii předloží zájemce při příp. ústním 
pohovoru), 

● kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne staršího než 3 měsíce (originál či ověřenou kopii předloží zájemce při 
příp. ústním pohovoru), 

● souhlas se zpracováním osobních údajů, 
(vzor naleznete na https://chotebor.cz/volna%2Dpracovni%2Dmista/ds-1374/p1=11844)  

Předpokládané datum nástupu do zaměstnání: 1. 4. 2022 (dle dohody nástup možný dříve). 

Vaše přihlášky v elektronické podobě očekáváme nejpozději do 20. 1. 2022 do 12:00 hod. na emailové adrese 
cekus@cekus.eu. 

Bližší informace u ředitelky příspěvkové organizace M. Krpálkové: email: cekus@cekus.eu., tel.: 737 884 669. 

V Chotěboři dne 20. 12. 2021 
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