OBEC MALÁ ÚPA
Horní Malá Úpa 100, 542 27 Malá Úpa

Přijmeme kolegu / kolegyni

PRACOVNÍK TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA MALÁ ÚPA
Druh práce:
pracovník Informačního centra na Pomezních Boudách
Místo výkonu práce: obec Malá Úpa (Informační centrum – Horní Malá Úpa 129)
Úvazek:
75 % - 100 % na dobu určitou, možné prodloužit na dobu neurčitou
Nabízíme:
- zajímavou a perspektivní práci v malém kolektivu
- příjemné pracovní prostředí
- odpovídající platové ohodnocení (8. platová třída, příloha č. 1 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů)
- další odměny v závislosti na výkonu
- stravenky
Požadujeme:
- min. středoškolské vzdělání
- aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka (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, samostatnost, zodpovědnost, ochota dále se vzdělávat
- asertivní jednání, nekonfliktní vystupování, dobré komunikační schopnosti, vstřícné jednání, pozitivní
naladění
Termín nástupu:

leden 2020 nebo dohodou

Pracovní náplň:
- Podání kompletních informací o ubytování, turistických cílech, službách, akcích
- Informace o dopravním spojení Malé Úpy
- Tipy na výlety, doporučení
- Zajištění propagace sportovních a kulturních akcí pořádaných v obci, případně podílení se na přípravě a
organizaci
- Facebook
- Google kalendář
- Prodej map, pohledů, lokálních produktů, suvenýrů atd. (včetně nákupu a komunikace s dodavateli,
objednávka zboží)
- Směnárna (EUR, PLN)
- Přeposlání poptávek na ubytování (Infocentrum nezprostředkovává ubytování)
- Správa a aktualizace webové stránky Malá Úpa (turistická sekce)
- Správa sekce Ubytování včetně evidence propagace podnikatelů
- Provozování Výdejního místa České pošty a prodej novin a časopisů
- služby CzechPointu
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
starosta@malaupa.cz (Karel Engliš).
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 a krátký motivační dopis.
Lhůta pro podání přihlášek: do 15.01.2020 do 12:00 hodin
Bližší informace na tel: starosta@malaupa.cz, 602 313 278
Karel Engliš v.r., starosta obce Malá Úpa

