Ředitelka příspěvkové organizace CEKUS Chotěboř vyhlašuje výběrové řízení na pozici:
PRACOVNÍK/PRACOVNICE V INFORMAČNÍM CENTRU
Náplň práce:
- kompletní zajišťování činnosti informačního centra
- podávávání turistických informací o městě a okolí
- prezentace města a organizace na veletrzích cestovního ruchu, v médiích atd.
- spolupráce na tvorbě tištěných propagačních materiálů města
- vedení evidence a zajištění prodeje zboží, propagačních materiálů, vstupenek aj.
Nabízíme:
- zajímavou a stabilní práci v oblasti kulturního a společenského dění
- zaměstnání na celý pracovní úvazek na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení na dobu
neurčitou
- odměňování dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., zařazení do 8. platové třídy dle délky
uznatelné praxe (platové rozpětí bez osobního příplatku 19.600 – 26.830 Kč)
- stravenky Gastro Pass
- 5 týdnů dovolené, Sick days
Požadujeme:
- min. úplné střední vzdělání s maturitou
- znalost jednoho cizího jazyka na komunikativní úrovni
- aktivní přístup k práci, samostatnost, schopnost pracovat v týmu, dobré komunikační schopnosti
- VÝHODOU:
o praxe na stejné nebo obdobné pozici
o vztah k regionu Chotěbořsko, jeho geografická a historická znalost
o zkušenosti s vedením týmu, s psaním dotačních žádostí, s propagací (FB, web, Instagram, PR
zprávy)
o znalost druhého jazyka na pasivní úrovni
Zájemce zašle přihlášku v elektronické podobě s těmito náležitosti:
- motivační dopis
- strukturovaný životopis (vč. kontaktních údajů)
V den výběrového řízení zájemce předloží:
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (originál, příp. prostá kopie)
- výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce (originál)
(Nedodání požadovaných dokladů bude důvodem pro vyloučení zájemce z výběrového řízení).
Předpokládané datum nástupu do zaměstnání: 1. 3. 2021 (dle dohody nástup možný dříve)
Vaše přihlášky v elektronické podobě očekáváme nejpozději do 16. 12. 2020 do 12:00 na emailové adrese
svandova@cekus.eu.
Ústní pohovory budou probíhat ve dnech 17. a 18. 12. 2020.
Bližší informace: M. Švandová, email: svandova@cekus.eu, tel.: 603 883 175
V Chotěboři dne 2. 11. 2020

