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Ředitel Městských kulturních zařízení Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace vyhlašuje  

výběrové řízení na obsazení pracovního místa:  

"PRACOVNÍK(CE) TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA S EXPOZICEMI" 

Místo výkonu práce: Bělá pod Bezdězem 

Charakteristika vykonávané činnosti: 

 zajištěni provozu Turistického informačního centra (dále jen TIC), poskytování informací, prodej zboží a 

služeb 

 zajištění provozu Městské zámecké expozice  

 marketingová činnost  

 průběžná aktualizace turistických portálů a datového skladu 

 propagace Bělé pod Bezdězem, MKZ a Městské zámecké expozice 

 tvorba podkladů a propagačních materiálů 

Předpoklady: 

 státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý 

pobyt dle § 65 a násl. zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území České republiky 

 dosažení věku 18 let 

 způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost 

 ovládání českého jazyka 

 kreativita a tvůrčí předpoklady 

 časová flexibilita 

 znalost Bělé pod Bezdězem a okolí 

 aktivní znalost anglického nebo německého jazyka 

 dobré komunikační dovednosti, schopnost vystupovat na veřejnosti 

 samostatnost, zodpovědnost a schopnost týmové práce 

 řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič) 

 znalost práce na PC (běžné kancelářské programy, grafické programy a webové portály) 

Kvalifikační předpoklady: 

 středoškolské s maturitou, VŠO nebo VŠ vzdělání ideální v oblasti cestovního ruchu 

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: 

 přesné označení výběrového řízení 

 jméno, příjmení a titul uchazeče 

 datum a místo narození uchazeče 

 státní příslušnost uchazeče 

 místo trvalého pobytu uchazeče a kontaktní telefonní číslo, mailovou adresu 

 číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana 

 datum a podpis uchazeče 

 

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce: 
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 strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, 

týkajících se cestovního ruchu 

 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný 

doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát 

nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) 

 úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání  

Platové zařazení:  9. platová třída (nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací 

ve veřejných službách a správě) 

Druh pracovního poměru: hlavní pracovní poměr 

Předpokládaný termín nástupu: 1. leden 2015 

Lhůta pro podání přihlášky: do 19. září 2014 do 10:00 hod. 

Způsob podání přihlášky: poštou nebo osobně  

Na adresu:  

Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace 

Masarykovo náměstí 140 

Bělá pod Bezdězem 294 21 

Obálku označte textem: „ NEOTVÍRAT výběrové řízení na obsazení pracovního místa - PRACOVNÍK(CE) 

TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA S EXPOZICEMI" 

Způsob výběru uchazečů: 

Otevření obálek proběhne v pondělí 22. 9. Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru, který 

proběhne 24. září. Hodina bude jednotlivým uchazečům upřesněna individuálně.  

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného z 

uchazečů, a to bez udání důvodu. 

Pokud uchazeč v přihlášce nepožádá o vrácení osobních dokladů, budou tyto po ukončeném výběrovém řízení 

protokolárně skartovány. 

Případné dotazy zodpoví Petr Matoušek, na telefonu 326 701 216, nebo na mobilu 739 017 581 nebo pomocí e-

mailu: reditel@mkzbela.cz 

Petr Matoušek,  

ředitel Městských kulturních zařízení Bělá, příspěvková organizace 

 

 


