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Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z. s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici 
Manažer/ka organizace destinačního managementu  

 
Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z. s. je oblastní organizace cestovního ruchu. Hlavním cílem 
organizace je komunikace, koordinace a kooperace v cestovním ruchu, tvorba produktů cestovního 
ruchu a také marketingová komunikace turistické oblasti Pardubicko.  
 
Pracovní pozice: Manažer/ka oblastní organizace destinačního managementu  
Místo výkonu práce: Pardubice 
Pracovní poměr: na dobu určitou na 1 rok se zkušební lhůtou 3 měsíce, poté možnost prodloužení 
pracovního poměru na dobu neurčitou 
 
Pracovní náplň: 

• tvorba produktů cestovního ruchu 

• tvorba marketingových plánů, komunikace a PR organizace 

• komunikace se členy a partnery z oblasti cestovního ruchu 

• organizační zajištění veletrhů, prezentačních akcí a press tripů 

• zajištění běžného chodu organizace včetně tvorby a distribuce propagačních materiálů 

• komunikace s dodavateli a členy spolku 
 
Co požadujeme: 

• znalost nabídky a poptávky turistické oblasti Pardubicko 

• pokročilá znalost AJ, další jazyky výhodou 

• VŠ vzdělání (výhodou) 

• zkušenosti v oblasti cestovního ruchu (min. poslední 3 roky)  

• zkušenosti s dotačními programy a fundraisingem (výhodou) 

• zkušenosti s tvorbou produktů cestovního ruchu (výhodou) 

• reprezentativní vystupování, komunikativní dovednosti, výborné vyjadřování 

• řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič/ka) 
 
Co nabízíme: 

• nástupní plat ve výši 25.000,- Kč 

• rozmanitou náplň práce s možností osobního rozvoje a realizace 

• možnost dalšího vzdělávání a využití cizích jazyků 

• pracovní notebook a mobilní telefon 

• flexibilní pracovní dobu 

• 5 týdnů dovolené 

• příspěvek na stravování 
 
Termín nástupu: dohodou 
 
Přihlášku včetně příloh zašlete do 31. prosince 2018 na e-mail: pardubicko@mmp.cz 
(V případě, že velikost přílohy bude přesahovat 8 MB, zašlete přílohy zvlášť prostřednictvím některého 
z dostupných elektronických uložišť.) 
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Obsah přihlášky do výběrového řízení:  

• Strukturovaný životopis 

• Motivační dopis 

 
Povinné přílohy přihlášky do výběrového řízení:  

• ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání  

• výpis z evidence rejstříku trestů, který ke dni podání není starší tří měsíců  

• písemný souhlas se zpracováním, uchováváním a poskytnutím osobních údajů třetím osobám 
pro účely konkurzního řízení, a to po celou dobu jeho trvání 

 
 
Zadavatel pracovní nabídky: 
Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z. s., Klášterní 54, 530 02 Pardubice, www.TOPardubicko.cz 

http://www.topardubicko.cz/

