
 
 

Město Žďár nad Sázavou vyhlašuje 
 

výběrové řízení na obsazení pozice - 
Regionální muzeum – pracovník turistického informa čního 

centra (TIC) 
 
Pracovní pom ěr na dobu  n e u r č i t o u 
Předpokládaný nástup:  říjen 2018 
Název územního samosprávného celku: Město Žďár nad Sázavou 
Druh práce: pracovník TIC  
 

Místo výkonu práce:     Žďár nad Sázavou 
Platové podmínky: z. č. 262/2006 Sb., 222/2010 Sb., 341/2017 Sb., platové  zařazení tř. 9  
(Pracovní pozice není zařazena jako úředník). 
 
Charakteristika nápln ě práce: 
Komplexní činnost k zajištění chodu městského turistického informačního centra (TIC). 
 
K základním činnostem pracovníka TIC patří zejména: 

- vytváří, poskytuje a aktualizuje turistické informace z oblasti cestovního ruchu (v oblasti 
ubytování, stravování, sportu, historie, přírodopisu, zeměpisu, kultury, dopravy, 
kopírování apod.), včetně poskytování informací a odborné pomoci v informačním 
centru veřejnosti verbální i písemnou formou s využitím komunikačních a elektronických 
prostředků,  

- zajišťuje obchodní agendy městského informačního centra. 
- zodpovídá za zavedení a udržování průkazné skladové evidence zboží, propagačních a 

prezentačních materiálů TIC. Provádí jejich řádnou inventarizaci. 
- spolupracuje s ostatními pracovníky Regionálního muzea a ostatními pracovníky města 

v oblasti propagace cestovního ruchu města. 
 

 
Podmínky pro ú čast ve výb ěrovém řízení: 

• ukončené středoškolské vzdělání s maturitou (výhodou v oboru cestovní ruch) 
• aktivní znalost anglického jazyka (mluvený i písemný projev) 
• výhodou aktivní znalost dalšího světového jazyka (němčina, francouzština, španělština, 

italština,…) 
• výhodou zkušenosti z oblasti cestovního ruchu a fungování TIC 
• dobrá uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel) 
• řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič 
• dobré komunikační schopnosti 
• flexibilita, samostatnost, odpovědnost 

 
Řádně a v termínu odevzdaná p řihláška obsahuje tyto náležitosti: 

• jméno a příjmení uchazeče 
• datum a místo narození uchazeče 
• státní příslušnost uchazeče 
• místo trvalého pobytu uchazeče 
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního 

občana 
• telefon, e-mail – pro komunikaci v pr ůběhu výb ěrového řízení 



 
• datum a podpis uchazeče 

 
K přihlášce uchaze č připojí tyto doklady: 

• životopis , ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, praxi a o odborných 
znalostech a dovednostech, uvedení důvodů motivace k práci na městském úřadě  

• výpis z evidence Rejst říku trest ů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též 
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem. Pokud takový doklad 
domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením. 

• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzd ělání  
• souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údaj ů pro účely výběrového řízení dle 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  
 
Místo, zp ůsob a lh ůta pro podání p řihlášky: 
Městský úřad Žďár nad Sázavou, písemná forma, do 04. 06. 2018 do 12:00 hodin 
 
Adresa pro doru čování p řihlášek v obálce ozna čené:  
„Výběrové řízení – TIC“ 
Městský úřad Žďár nad Sázavou – sekretariát starosty   
Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
 
Případné informace podá:  
Zdeněk Málek, vedoucí Regionálního muzea, tel. 566 688 114, 737 276 670 
e-mail: zdenek.malek@zdarns.cz 
 
Informace k pr ůběhu výb ěrového řízení:  
Výběrové řízení bude probíhat ve více kolech (předpoklad: I. kolo - 20.6.2018, II. kolo – 
28.6.2018). Uchazeči budou pozváni a o dalším průběhu informováni na jimi uvedených e-
mailových adresách.  


