OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Město Police nad Metují vyhlašuje výběrové řízení
na pozici

PRACOVNÍK/ PRACOVNICE INFORMAČNÍHO CENTRA

Pracovní poměr na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou)
Komplexní zajištění provozu městského informačního centra:

náplň práce:












každodenní komunikace s návštěvníky informačního centra
zajišťování propagace města
aktualizace webových prezentací města a regionu
prodej vstupenek na akce města, zprostředkování prodeje vstupenek na kulturní akce externích subjektů
prodej informačních materiálů, suvenýrů apod.
aktualizace informací a databází v oblasti cestovního ruchu
spolupráce na přípravě projektových žádostí
spolupráce s destinační společností, okolními IC, dalšími subjekty
administrativní činnost spojená s provozem informačního centra
vedení brigádníků
spolupráce a plnění úkolů ve prospěch organizační složky Pellyho domy /dle potřeby/, pod níž provoz
informačního centra spadá

místo výkonu práce:
platová třída:

Správní obvod pověřeného MěÚ v Polici nad Metují
8. platová třída

Předpoklady:


dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyku

Požadavky:








dosažené vzdělání - střední vzdělání s maturitní zkouškou
organizační schopnosti, aktivní přístup a samostatnost, příjemné vystupování a komunikační dovednosti,
schopnost týmové práce
časová flexibilita,
přehled v oblasti cestovního ruchu a výborná znalost regionálního místopisu,
řidičský průkaz skupiny B výhodou
dobrá/pokročilá znalost práce na PC (MS Office, e-mail, Internet, práce s informacemi)
aktivní znalost anglického jazyka, znalost německého jazyka výhodou

Nabízíme:

zajímavou práci, 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování formou stravenek

Uzávěrka přihlášek:

31. srpna 2017

Termín nástupu:

říjen 2017, dohodou i dříve

Přihlášky s požadovanými doklady doručte na adresu:
Náležitostí přihlášky jsou:

Městský úřad Police nad Metují,
Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují

Jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce,
číslo občanského průkazu, datum a podpis zájemce

K přihlášce připojte:



Životopis s uvedením dosavadních zaměstnání, odborných znalostí a dovedností, ověřenou kopii dokladu o
nejvyšším dosaženém vzdělání, e-mail a č. telefonu
Vlastní stručnou koncepci fungování informačního centra v Polici n. M. a rozvoje cestovního ruchu na Policku

Uzavřenou obálku označte heslem „VŘ – pracovník IC“.

Neúspěšným uchazečům budou poskytnuté písemné materiály k výběrovému řízení vráceny.
Pozn. Výběrová komise má právo rozhodnout pouze na základě písemných přihlášek.
V Polici nad Metují dne 16. 8. 2017

Ing. Pavel Pohner, tajemník MěÚ
tel. 728 986 341, e-mail: pohner@meu-police.cz

