
 

Zasláním svého životopisu a případných dalších informací dáváte Pražské informační službě, p. o. souhlas  

ke zpracování a uchování veškerých Vámi zaslaných 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. 

 

 

 

Pražská informační služba – Prague City Tourism hledá pro posílení  
týmu marketingu vhodné kandidáty 

 na obsazení následující pozice: 
 

Manager B2B 

Náplň práce:  

• spoluvytváření a realizace B2B strategie pro marketingová témata hlavního města Prahy  
• aktivní komunikace s domácími i zahraničními poskytovali služeb v cestovním ruchu (letecké 

společnosti, hotely, touroperátoři, cestovní kanceláře, agentury a další)  
včetně vyhledávání nových partnerů 

• vytváření a vedení databáze partnerů, pravidelný reporting, sledování zpětné reakce a vyhodnocení  
• účast na jednáních, veletrzích a setkáních v ČR i v zahraničí 
• tvorba a úprava prezentací pro B2B trh  
• spolupráce s reklamními a kreativními agenturami 
• koordinace fam tripů 
• průzkum a analýza trhu 

Požadujeme: 

• VŠ vzdělání v oboru cestovní ruch, případně humanitního nebo ekonomického zaměření (minimálně 
na úrovni Bc.)  

• znalost českého jazyka – na úrovni rodilého mluvčího, včetně písemného projevu 
• aktivní znalost anglického jazyka slovem i písmem  
• zájem o cestovní ruch (praxe v oboru výhodou) 
• časovou flexibilitu, schopnost učit se, spolehlivost, pečlivost, schopnost týmové i samostatné práce 
• příjemné a reprezentativní vystupování  
• dobrou znalost Prahy, zájem o dění ve městě 

 
Nabízíme: 

• pracoviště Praha 5 v blízkosti metra Anděl 
• zajímavou a různorodou práci s možností seberealizace, možnost školení 
• zaměstnanecké výhody – stravenky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dovolenou 
• spolupráci na hlavní pracovní poměr, nástup ihned 

 

Pokud Vás nabízená pozice zaujala, zašlete životopis a krátký motivační dopis  
na e-mailovou adresu s.nemeckova@prague.eu 

Do předmětu e-mailu uve ďte: B2B 
Kontaktní osoba: Simona Němečková 

 


