
VEŘEJNÁ VÝZVA 

Město Jaroměřice nad Rokytnou 

Tajemník Městského úřadu Jaroměřice nad Rokytnou, nám. Míru 2, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou  

vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovní pozice: 

 

 Programový a kulturně výchovný pracovník a pracovník turistického informačního centra 
 

Stručné vymezení pracovní náplně:  

příprava, pořádání a zajišťování kulturních a kulturně vzdělávacích akcí, propagace města a pořádaných 

akcí, aktualizace internetových stránek v oblasti kultury, vytváření a aktualizace souborů informací 

z různých oborů z oblasti cestovního ruchu s místní příslušností, příprava a vydávání městského periodika, 

předprodej vstupenek, prodej turistických a propagačních materiálů, apod. 

 

Nabízíme: 

 pracovní poměr na dobu určitou (zástup za dlouhodobou pracovní neschopnost a následnou mateřskou a 

rodičovskou dovolenou)   

 zkrácený pracovní úvazek 0,8 

 platová třída 8  

 místo výkonu práce: Jaroměřice nad Rokytnou 

 předpokládaný termín nástupu: květen 2021 

   

 

Požadavky na uchazeče: 

 fyzická osoba, občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR – nutnost ovládat český jazyk) 

 způsobilost k právním úkonům 

 znalost alespoň jednoho cizího jazyka 

 střední vzdělání s maturitní zkouškou  

 řidičský průkaz skupiny „B“ a praxe v řízení vozidla 

 znalost práce na PC 

 schopnost jednat s lidmi, samostatnost, spolehlivost, psychická odolnost, vstřícnost, loajalita 

 

Náležitostí přihlášky: 
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu (adresa současného 

bydliště, pokud je odlišná od místa trvalého pobytu), číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k 

pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. 

K přihlášce připojte: 

 strukturovaný profesní životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných 

znalostech a dovednostech, 

 doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání 

 

Místo a způsob podání přihlášky: 

Přihlášky s požadovanými doklady dodejte nejpozději do 30. dubna 2021 do 12:00 hodin na adresu: Městský 

úřad, Nám. Míru 2, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou. 

Obálku označte slovy: „Veřejná výzva – pozice MKS“ 

 

Kontaktní osoba: Marta Janovská, tel: 568408014, e-mail: janovska@jaromericenr.cz  

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 

V Jaroměřicích nad Rokytnou dne 15. 3. 2021 

 

Ing. Dalibor Šoustal, tajemník MěÚ 

 


