
Pracovník turistického informačního centra v Praze
Prague City Tourism přijme na hlavní pracovní poměr pracovníka pro svá turistická  

informační centra (TIC) v centru Prahy a na letišti Václava Havla.

Zasláním svého životopisu a případných dalších informací dáváte Pražské informační službě, p. o. souhlas ke zpracování a uchování veškerých Vámi 
zaslaných Vašich osobních údajů za účelem ucházení se o pracovní místo v Pražské informační službě p. o. v souladu s nařízením Evropského  
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 
Váš souhlas platí až do jeho odvolání.

NÁPLŇ PRÁCE

>   Kvalifikované zodpovídání dotazů, podávání informací a rad návštěvníkům hl. m. Prahy
>   Prodej jízdenek, vstupenek na kulturní, sportovní a společenské akce, rezervace ubytování apod.
>   Vedení týmu 3–5 osob

POŽADUJEME

>   SŠ vzdělání (vhodné i pro absolventy s praxí při studiu)
>   Český jazyk úrovně rodilého mluvčího, aktivní a pokročilou znalost anglického jazyka a dalšího  
    světového jazyka (další jazyky výhodou)
>   Výborné aktuální znalosti o Praze (topografie, MHD, muzea, divadla, gastronomie, turistické služby)
>   Velmi dobré komunikační schopnosti a reprezentativní vystupování („front office“), pečlivost, 
    samostatnost, flexibilní časové možnosti pro směnný provoz 
>   Základy práce s PC, pokročilá znalost internetových vyhledávačů 
>   Předchozí praxi (i při studiu a mimo obor)

NABÍZÍME

>   Stabilní zaměstnání na hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou 
>   Zajímavou práci, denní kontakt s klienty z celého světa, využití jazykových znalostí
>   Směnný provoz (dopolední, odpolední i celodenní směny), úvazek 38,75 h týdně
>   Místo pracoviště centrum Prahy a letiště Václava Havla Praha
>   Zaměstnanecké výhody – stravenky, 5 týdnů dovolené a příspěvky na dovolenou, na vzdělání

KONTAKT

>   Pokud Vás nabízená pozice zaujala, kontaktujte nás na b.plodrova@prague.eu
>        Více informací o TIC Prague City Tourism je uvedeno na: prague.eu (sekce praktické > turistické služby)


