
 

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 pracovního 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. 

 

 

Příspěvková organizace Pražská informační služba - Prague City Tourism hledá vhodné 
kandidáty na obsazení pracovní pozice v týmu sektoru Marketing 

ANALYTIK/ANALYTI ČKA 

Náplň práce: 

• sledování statistik příjezdů zahraničních a domácích návštěvníků do Prahy 
• marketingové průzkumy, sledování vnímání destinace Praha na jednotlivých zahraničních 

trzích 
• příprava podkladů, dat, pravidelných reportů, informací, analýz týkající se incomingového 

cestovního ruchu v Praze 
• vyhodnocení potenciálního přínosu kampaní, akcí, inzerce v zahraničí a ČR  
• příprava podkladů k realizaci kampaní 
• tvorba infografiky, přehledů, ucelených souhrnů údajů o příjezdovém cestovním ruchu  

v Praze  
• účast na seminářích, workshopech v ČR i zahraničí 
• spolupráce s ostatními subjekty cestovního ruchu, regiony, Českým statistickým úřadem, 

Magistrátem hl. města Prahy 

Požadujeme: 

• VŠ ekonomického, matematického nebo technického zaměření 
• schopnost práce s daty 
• analytické i syntetické myšlení  
• znalost statistických a analytických programů výhodou 
• aktivní znalost AJ slovem i písmem 
• znalost českého jazyka – na úrovni rodilého mluvčího, včetně písemného projevu 
• dobrá znalost Prahy, zájem o dění ve městě 
• schopnost pracovat samostatně i v týmu  
• příjemné a reprezentativní vystupování 
• pečlivost, ochota a schopnost učit se nové dovednosti 

Nabízíme: 

• stabilní zaměstnání na hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou 
• příjemný pracovní kolektiv 
• pracoviště Praha 5 v blízkosti metra Anděl 
• zajímavou a různorodou práci s možností seberealizace 
• zaměstnanecké výhody – stravenky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dovolenou 
• nástup 04/2019 

 
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: ANALYTIK/ANALYTI ČKA             

Kontaktní osoba: Simona Němečková 


