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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo
manažer turistické oblasti Jeseníky - východ
Č.j.: VŘ12019/DM
Datum: 12. srpna 2019

Ředitel Euroregionu Praděd vyhlašuje v souladu s rozhodnutím Rady Euroregionu Praděd
výběrové řízení na místo manažera turistické oblasti Jeseníky – východ.
Místem výkonu práce je sídlo Euroregionu Praděd, Nové doby 111, 793 23 Vrbno pod
Pradědem.
Činnost manažera bude vykonávána na základě „Příkazní smlouvy na výkon zadavatelské,
konzultační a realizační činnosti“, omezený pracovní úvazek.
Předpokládaným dnem nástupu na místo je 1. 11. 2019.
Pracovní náplň manažera turistické oblasti zahrnuje zejména:
 komunikaci a koordinaci spolupráce v rámci členské základny Regionálního fóra
cestovního ruchu;
 administrativní podporu jednání Rady pro cestovní ruch Euroregionu Praděd;
 realizaci projektu „Destinační management turistické oblasti Jeseníky“ navazujícího
na Akční plán rozvoje cestovního ruchu Moravskoslezského kraje;
 plnění úkolů plynoucích ze smlouvy o poskytnutí dotace Moravskoslezským krajem;
 řízení činnosti Kanceláře CR Euroregionu Praděd;
 řízení činnosti projektového týmu vztahujícího se k přípravě a realizaci akčního plánu;
 správu marketingových nástrojů Euroregionu Praděd (turistický portál www.jesenikyrodina.cz, sociální sítě Facebook, Instagram, Twitter).
Požadavky:
 středoškolské vzdělání s minimálně třemi lety praxe, vysokoškolské vzdělání
výhodou;
 orientace v problematice veřejných zakázek;
 znalost světového jazyka (přednostně AJ);
 dobrá znalost práce na počítači (Word, Excel, Outlook, atd.);
 zkušenosti se správou webů (redakční systémy) a profilů na sociálních sítích;
 schopnost a nutnost samostatného jednání (samostatné řešení úkolů) a rozhodování;
 organizační a komunikační schopnosti, znalost regionu;
 časová flexibilita – nepravidelná pracovní doba dle potřeby;
 morální a trestní bezúhonnost;
 řidičské oprávnění skupiny B a vlastní auto.

Výhodou:
 praxe v oblasti cestovního ruchu a marketingu;
 zkušenosti s realizací projektů v rámci strukturálních fondů EU;
 znalost polského jazyka.
Nabízíme:
 práci na základě příkazní smlouvy ve stabilizovaném týmu Euroregionu Praděd a
stabilní měsíční odměnu;
 zodpovědnou a kreativní práci v cestovním ruchu s možností profesního růstu;
 individuální nastavení pracovní doby;
 služební telefon a notebook.
Písemně zašlete tyto podklady:
1. přihlášku (obsahující jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní
příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení pobytu,
datum a podpis);
2. ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání;
3. strukturovaný životopis zaměřený na dosavadní odborné zkušenosti, včetně základní
charakteristiky vykonávaných činností;
4. originál výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší tří měsíců);
5. motivační dopis včetně osobnostních předpokladů.
Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 31. 8. 2019 včetně (rozhoduje datum
doručení) na adresu Euroregion Praděd, Nové doby 111, 793 26 Vrbno pod Pradědem nebo
osobně podané sekretariátu na výše uvedené adrese. Obálka, obsahující žádost včetně
požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ
ŘÍZENÍ.
Vybraní uchazeči budou kontaktováni e-mailem nebo telefonicky, aby se dostavili k
osobnímu pohovoru.
Euroregion Praděd respektuje požadavky genderové rovnosti, zajišťuje při výkonu práv a
povinností rovné zacházení se všemi žadateli. Pod pojmem žadatel se rozumí žadatel nebo
žadatelka v závislosti na podání žádosti do výběrového řízení mužem nebo ženou a obdobně
pro další pojmy totožného charakteru.
Bližší informace poskytne:
Ing. Zdeněk Jarmar, tel. 554 230 178, e-mail: zdenek.jarmar@europraded.cz
Ing. Světlana Lanči, tel. 554 751 056, e-mail: sekretariat@europraded.cz
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