
 
 

 
Vyhlašuji výběrové řízení na obsazení pracovní pozice 

 

referent / referentka pro marketing města 
 
Charakteristika pracovního místa 

 Zaměstnavatel:  Město Žďár nad Sázavou 

 Pracovní poměr na dobu  n e u r č i t o u  

 Platové podmínky jsou upraveny zákonem č. 262/2006 Sb. a NV č. 564/2006 Sb. ve znění 

pozdějších změn a doplňků, platové zařazení tř. 9. 

 Předpokládaný nástup do funkce: leden, únor / 2017 

 
Pracovní náplň (tato pozice je zařazena v útvaru projektů a marketingu) 
       Referent pro marketing: 

 zodpovídá za zpracování marketingové a komunikační strategie města 

 zodpovídá za naplňování koncepce propagace města v oblasti cestovního ruchu 

 spolupracuje a zodpovídá za vytvoření systému infopointů v oblasti cestovního ruchu ve Žďáře nad 
Sázavou 

 spolupracuje s turistickými informačními centry, destinační společností Koruna Vysočiny, sdružením  
České dědictví UNESCO  

 administrativně vede agendy cestovního ruchu pro Město ZR, spolupracuje se subjekty, které 
v těchto oblastech působí 

 zabezpečuje a podílí se na tvorbě propagačních materiálů města, vede jejich evidenci, organizuje 
jejich komisní prodej, včetně vyhotovení smluv, dodání zboží a fakturace, předkládá vyúčtování 
ročního příjmu z prodeje radě města 

 úzce spolupracuje s mediální koordinátorkou v oblasti propagace města 

 sleduje čerpání rozpočtu na položkách kapitoly Kultura, položky: tiskový a věcný materiál, propagace 
města 

 provádí aktualizaci webových stránek města v oblasti cestovního ruchu a aplikace mobilního 
průvodce města 

 sleduje a využívá poskytované granty pro oblast propagace cestovního ruchu (krajské, národní, 
evropské) 

 v rámci propagace města se účastní veletrhů cestovního ruchu 

 účastní se jednání komise Rady města pro marketing a komunikaci 

 
Předpoklady pro přihlášení do výběrového řízení 

 úplné středoškolské vzdělání s maturitou nebo vysokoškolské vzdělání 

 praxe min. 3 roky 

 vysoká schopnost efektivní komunikace, navazování pozitivních kontaktů s lidmi, časová flexibilita 

 kultivovaný verbální, neverbální i písemný projev 

 znalosti a zkušenosti z oblasti cestovního ruchu a marketingu 

 velmi dobrý přehled o městě a institucích 

 znalost územní samosprávy 

 práce na PC (Microsoft Office) 

 řidičské oprávnění skupiny B – aktivní řidič      

 aktivní znalost anglického, německého nebo francouzského jazyka 

 znalost práce s grafickými programy - výhodou 

 

Náležitosti a způsob podání přihlášky do výběrového řízení 
 
V termínu odevzdaná přihláška obsahuje: 



 
 

 jméno a příjmení uchazeče 

 datum a místo narození uchazeče 

 státní příslušnost uchazeče 

 místo trvalého pobytu uchazeče 

 telefon, e-mail – pro komunikaci v průběhu výběrového řízení 

 souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení dle zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění  

 datum a podpis uchazeče 
 

K přihlášce se připojí tyty doklady: 
 Strukturovaný životopis  

 Ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání 

 Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) 

 Motivační dopis 

 Případné reference nebo doporučující dopis 

 Současně s přihláškou uchazeč předloží: 

1) Vypracovaný materiál o rozsahu oboustranného letáku formátu A5, který má poutavým (a 

pravdivým) způsobem motivovat aktivní mladou rodinu pro jednodenní návštěvu Žďáru nad 

Sázavou. Předpokládá se reálný itinerář na celý den s popisem nabízených míst, zážitků a podobně, 

možné doplnit fotografiemi. Grafické uspořádání nebude hodnoceno. 

2) Podle svého uvážení nabídne jakoukoliv zajímavou novinku (novinky) ve Žďáře nad Sázavou či 

blízkém okolí (do 5 km), která bude vhodná jako nové „turistické lákadlo“. Předpokládá se tedy 

znalost dosavadního marketingu města a toho, co město jako turistické cíle komunikuje, zároveň 

znalost toho, co v této komunikaci chybí. 

Bude hodnoceno i stylistické zpracování této informace v tom smyslu, aby byla poutavým jazykem 

popsána a nabízena tak veřejnosti, která zvažuje návštěvu města. Předpokládá se formát A4, 

možné doplnit fotografiemi.  

Výběrové řízení bude probíhat ve více kolech. Uchazeči budou pozváni a o dalším průběhu informováni vždy 
v předstihu na jimi uvedených e-mailových adresách. 
 

Adresa pro zaslání přihlášek v obálce označené „Výběrové řízení – marketing“ 

Městský úřad, sekretariát starosty, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 
 

Uzávěrka přihlášek:  18.11. 2016 do 14,00 hodin 
Případné informace podá starosta Mgr. Zdeněk Navrátil, telefon 566 688 100. 
e-mail:  starosta@zdarns.cz  
 
Ve Žďáře nad Sázavou dne 18.10.2016 
 

        Mgr. Zdeněk Navrátil v.r. 
       starosta 

 
 
 


