OBEC MALÁ ÚPA
Horní Malá Úpa 100, 542 27 Malá Úpa
TAJEMNICE OBECNÍHO ÚŘADU

Přijmeme kolegu / kolegyni
PRACOVNÍK/CE TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA
Druh práce:

pracovník informačního centra

Místo výkonu práce: obec Malá Úpa (Informační centrum – Horní Malá Úpa 129)
Úvazek:

50 - 75% úvazek, dle dohody – rozsah práce max cca 132 hodin/měsíc, nerovnoměrné
rozvržení (dle domluvy – možnost 3-4 dny práce, 4-3 dny volno)

Nabízíme:
- zajímavou a perspektivní práci v malém kolektivu
- příjemné pracovní prostředí
- odpovídající platové ohodnocení
Požadujeme:
- min. středoškolské vzdělání
- aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka nebo schopnost se dorozumět a doučit potřebné
znalosti (NJ/AJ/PJ…)
- znalost regionu východní Krkonoše
- znalost místopisu výhodou
- praxe v cestovním ruchu výhodou
- dobrá znalost práce s PC (Word, Excel, Outlook, práce s internetem)
- pečlivost, systematičnost, samostatnost, zodpovědnost, ochota dále se vzdělávat
- komunikační schopnosti, bezúhonnost, vstřícné jednání s lidmi, pozitivní naladění, smysl pro týmovou
práci

Termín nástupu: říjen 2017 nebo dohodou, PP na dobu určitou s možností prodloužení
Platové podmínky:

8. platová třída, příloha č. 1 dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Pracovní náplň:
- poskytování informací návštěvníkům obce v českém i cizím jazyce (turistické trasy a tipy na výlety
v obci a okolí, dopravní spojení, provoz lanovky Sněžka a ostatní lanovky, TOURpas, otevírací doby
různých zařízení, počasí a další info dle požadavků)
- spolupráce na propagaci obce
- prodej zboží (pohledy, upomínkové předměty, prodej a remitenda novin) – hmotná odpovědnost
- asistence s plněním webových stránek obce (www.malaupa.cz)
- drobná činnost poštovních služeb (třídění a výdej zásilek), služby CzechPointu
- po zapracování objednávání a oceňování zboží, popisky v jazykových mutacích
Přihlášky můžete poslat poštou nebo donést osobně v označené obálce heslem: "TIC - NEOTVÍRAT" na
adresu: Obecní úřad Malá Úpa, Horní Malá Úpa 100, 542 27 Malá Úpa. Můžete také posílat na email
tajemnik@malaupa.cz (Lucie Voborníková).
Přihláška musí obsahovat:
 jméno, příjmení a titul zájemce; datum a místo narození zájemce; státní příslušnost zájemce; místo
trvalého pobytu zájemce; datum a podpis zájemce; kontaktní spojení (tel., e-mail)
 k přihlášce připojte strukturovaný životopis.
Lhůta pro podání přihlášek: do 18.09.2017 do 12:00 hodin
Bližší informace na tel: 499 891 177 nebo 732 356 166 (Voborníková)
Lucie Voborníková, v.r., tajemnice OÚ Malá Úpa

