Městské kulturní středisko Letovice, příspěvková organizace,
vyhlašuje výběrové řízení na pozici:
pracovník / pracovnice Turistického informačního centra
Předpokládaný nástup:

1. 7. 2018 nebo dle dohody

Místo výkonu práce:

Turistické informační centrum, Tyršova 2, Letovice

Platové zařazení:

9. platová třída

Pracovní úvazek:

0,5

Pracovní poměr:
neurčitou

na dobu určitou – na 1 rok, poté možnost prodloužení pracovního poměru na dobu

Požadavky na uchazeče:
•
úplné SŠ vzdělání s maturitou
•
znalost anglického jazyka slovem i písmem (druhý jazyk výhodou)
•
všeobecný přehled a znalost turistické oblasti Letovicko výhodou
•
praxe v oboru vítána
•
velmi dobrá znalost PC (Word, Internet, Outlook, sociální sítě aj.), administrace webových stránek
•
komunikativnost, příjemné vystupování, samostatnost
•
časová flexibilita
Výběrového řízení se může zúčastnit osoba, která:
• je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním příslušníkem
a má v České republice trvalý pobyt
• dosáhla věku 18 let
• je způsobilá k právním úkonům
• je bezúhonná
Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení a titul uchazeče
• datum a místo narození uchazeče
• státní příslušnost uchazeče
• místo trvalého pobytu uchazeče
• datum a podpis uchazeče

K přihlášce přiložte:
• životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
• motivační dopis
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (k nahlédnutí)
Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:
Motivační dopisy spolu s ostatními náležitostmi zasílejte do 25. 5. 2018 na adresu:
Městské kulturní středisko Letovice, příspěvková organizace, ul. Nová 71/1, 679 61 Letovice
Uzavřenou obálku označte „Neotvírat – výběrové řízení TIC“, uveďte své jméno a adresu.
Bližší informace poskytne Mgr. Jana Trubáková, tel. č. 774 497 437,
e-mail: trubakova@mks-letovice.cz, info@mks-letovice.cz

Výběrové řízení proběhne během měsíce června t. r.
Zadavatel může výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

V Letovicích dne 24. 4. 2018
Mgr. Jana Trubáková, ředitelka organizace

