
 

Zasláním svého životopisu a případných dalších informací dáváte Pražské informační službě, p. o. souhlas  

ke zpracování a uchování veškerých Vámi zaslaných osobních údajů za účelem ucházení se  
o pracovní místo v Pražské informační službě p. o. v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v souladu  
se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Váš souhlas platí až do jeho odvolání. 

 
 

 

Pražská informační služba – Prague City Tourism hledá pro posílení týmu sektoru edice a web 
vhodné kandidáty na obsazení následující pozice: 

 

EDITOR/KA & REDAKTOR/KA WEBOVÝCH STRÁNEK 
Náplň práce: 

• správa a aktualizace obsahové náplně turistického informačního portálu hl. m. Prahy www.prague.eu 

v české i v cizojazyčných verzích 

• aktivní vyhledávání informací o Praze a o dění v Praze (kulturní akce, databáze objektů) 

• samostatné redakční zpracování textů v cizojazyčné i české verzi 

• drobné překlady do anglického jazyka 

• samostatný výběr objektů a akcí pro zařazení na web v přidělených rubrikách 

• příprava microsites (landing pages) na aktuální sezonní či marketingová témata 

• práce s editačními programy 

• komunikace s vnějšími subjekty 

Požadujeme: 

• VŠ vzdělání humanitního směru (Bc. a vyšší) 

• výbornou znalost českého jazyka – na úrovni rodilého mluvčího, bezchybný písemný projev 

• výbornou znalost anglického jazyka na úrovni C1 (bezchybný písemný projev, schopnost samostatných 

drobných překladů), znalost dalších cizích jazyků vítána 

• schopnost redakčně zpracovávat texty 

• znalost práce na PC  

• široký kulturní a všeobecný přehled a zájem o dění v metropoli 

• pečlivost, spolehlivost, schopnost týmové i samostatné práce 

Nabízíme: 

• zaměstnání na hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou 

• příjemný pracovní kolektiv 

• pracoviště Praha 5 v blízkosti metra Anděl 

• nástup ihned nebo dle dohody 

• zajímavou a různorodou práci s možností seberealizace 

• zaměstnanecké výhody – stravenky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dovolenou,  
sick day, vzdělávací semináře/školení 

 

Pokud Vás nabízená pozice zaujala, zašlete životopis na e-mailovou adresu 

s.nemeckova@prague.eu 

Do předmětu e-mailu uveďte: WEB EDITOR/REDAKTOR 

Kontaktní osoba: Simona Němečková 


