
 

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. 

 

 

 
Pražská informační služba - Prague City Tourism hledá vhodné kandidáty  

na obsazení pracovní pozice v sektoru odborných činností 

ŘEDITEL/KA SEKTORU ODBORNÝCH ČINNOSTÍ 

Náplň práce: 

• řídí sektor odborných činností a práci podřízených  
• navrhuje koncepci činnosti sektoru v souladu a v rozsahu působnosti vyplývající  

ze Zřizovací listiny příspěvkové organizace  
• zajištění provozní a finanční efektivity 
• vytvoří novou strategii spolupráce s průvodci a nabídky průvodcovské činnosti 
• komunikace a zajištění spolupráce s památkovými objekty a dalšími partnery 
• koordinace odborných vzdělávacích programů 

 

Požadujeme: 

• VŠ vzdělání  
• výbornou znalost českého jazyka – na úrovni rodilého mluvčího, včetně písemného projevu 
• znalost světového jazyka na úrovni C1 dle evropského rámce vzdělávání (AJ výhodou) 
• komunikační a organizační schopnosti  
• schopnost pracovat samostatně a řídit práci jednotlivce resp. týmu 
• profesionální vystupování a proklientský přístup 
• znalost práce na PC Microsoft Office 
• široký kulturní a všeobecný přehled s výbornou znalostí Prahy 
• praxe ve vedoucí funkci v oblasti kultury výhodou 

 

Nabízíme: 

• zaměstnání na hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou 
• příjemný pracovní kolektiv 
• pracoviště Praha 5 v blízkosti metra Anděl 
• nástup květen 2019 
• zajímavou, tvůrčí a různorodou činnost 
• zaměstnanecké výhody – stravenky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dovolenou, home office, 

sick day, vzdělávací semináře/školení 
 

 

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: SOČ ŘEDITEL/KA  
Kontaktní osoba: Simona Němečková 


