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Žatecká 110/2
CZ 110 00    Praha 1 — Staré Město
prague.eu

Jaká bude náplň práce?
     •  komplexní zajišťování návštěvnického provozu památkových objektů — zejména národní 

kulturní památky Staroměstská radnice a Novomlýnské vodárenské věže
     • organizace práce dalších pracovníků a jejich školení
     • prodej a kontrola vstupenek, zboží a služeb / kustodská činnost
     • podávání základních informací o historii a současnosti objektů
     •  administrativní agenda (obecná telefonická a e-mailová komunikace, příjem rezervací 

komentovaných prohlídek, zpracování denní tržby, objednávky spotřebního materiálu  
a prodejního zboží apod.)

     • příprava akcí pro veřejnost a účast na jejich realizaci
     • komunikace s návštěvníky
     • řešení krizových situací

Co očekáváme?
     •  minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
     • výbornou znalost českého jazyka a bezchybný písemný projev
     •  znalost anglického jazyka odpovídající úrovni B2
     • reprezentativní vystupování a proklientský přístup
     •  výborné komunikační a organizační schopnosti
     • kreativní myšlení
     • základní znalost práce s PC
     • ochotu učit se novým věcem
     • aktivní přístup při plnění úkolů
     • flexibilitu, celoroční směnný provoz
     • trestní bezúhonnost

Co nabízíme?
     • úžasný pracovní kolektiv
     • prestižní pracovní prostředí v samotném historickém centru Prahy
     • zaměstnání na hlavní pracovní poměr, směnný provoz
     •  zaměstnanecké výhody — stravenkový paušál, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dovolenou, 

příspěvek na penzijní připojištění, vzdělávací semináře, školení a další
     •  nástup od září 2022 nebo dle dohody

Pokud Vás naše nabídka zaujala, pošlete své CV s krátkým motivačním dopisem na  
m.hojkova@prague.eu. Do předmětu e-mailu uveďte: vedoucí směny

Kontaktní osoba: Michaela Hojková
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vedoucí směny  
památkových objektů

Prague City Tourism a. s. hledá pro posílení týmu  
Provozu objektů vhodné kandidáty/kandidátky na  
obsazení následující pozice:

Zasláním svého životopisu a případných dalších informací dáváte Prague City Tourism a.s. souhlas ke zpracování a uchování veškerých Vámi zaslaných osobních údajů za účelem ucházení se 
o pracovní místo v Prague City Tourism a.s. 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 údaju 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.


