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přijme do pracovního poměru osobu na pozici 
 

programový, propagační a marketingový pracovník 
 
 
Požadujeme:  

- dokončené vyšší odborné nebo středoškolské vzdělání s maturitou 
- znalost práce na PC, zkušenosti s administrací webových stran a sociálních sítí, 

znalost grafických programů vítána  
- zkušenosti s organizací kulturních programů pro veřejnost 
- trestní bezúhonnost  
- komunikativnost, organizační schopnosti, samostatnost i schopnost týmové práce  
- spolehlivost, zodpovědnost  
- flexibilitu (práce i o víkendech během programů Muzea v přírodě Rochus)  
- ochotu učit se novým věcem a dále se odborně vzdělávat  
- řidičský průkaz skupiny B 

 
Nabízíme:  

- práci na plný úvazek (zástup za mateřskou dovolenou) 
- odpovídající finanční ohodnocení, po zapracování osobní příplatek  
- možnost dalšího profesního vzdělávání  
- 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování a další výhody  

 
Stručný popis pracovní náplně:  

- Příprava a organizační zabezpečení kulturních a vzdělávacích akcí a projektů EVVO 
pořádaných Park Rochus, o.p.s. 

- Samostatná realizace projektů a programů informujících a prezentujících činnost 
organizace ve vztahu k veřejnosti. 

- Spolupráce na přípravě a realizaci dotačních projektů a programů. 
- Navazování spolupráce a komunikace se sponzory, mediálními a marketingovými 

partnery. 
 
Termín nástupu: 1. května 2023 
 
Lhůta pro přijímání přihlášek: 15. března 2023 do 14:00 hodin  
 
Místo a způsob podání přihlášky:  

- osobně nebo doporučeným dopisem na adresu Park Rochus, o.p.s., Studentské 
náměstí 1531, 686 01 Uherské Hradiště (rozhoduje razítko podání)  

- na obálku napsat: PROGRAMOVÝ PRACOVNÍK – NEOTVÍRAT  
 
Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru.   
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 Součástí písemné přihlášky musí být:  
- strukturovaný životopis včetně kontaktních údajů (jméno, příjmení, příp. titul 

uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, korespondenční adresa telefon, 
e-mail)  

- motivační dopis v českém jazyce  
- platný výpis z rejstříku trestů  
- kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání  
- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení § 5 odst. 2 Zákona 

č. 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů.   
 
Bližší informace na tel. č. 576776551, nebo e-mailem info@parkrochus.cz.  
 
Další informace k postupu výběrového řízení:  
Výběrové řízení bude dvoukolové, přičemž 2. kolo bude vedeno formou osobní prezentace  
vybraných uchazečů. Osobní pohovor proběhne v termínech 23. a 27. března 2023.   
 
Uchazeči budou informováni prostřednictvím e-mailu.  
 
Park Rochus, o.p.s., si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání 
důvodu zrušit.  
 
 
 
V Uherském Hradišti dne 1. 3. 2023 
 
PhDr. Jan Blahůšek, Ph.D. 
ředitel Park Rochus, o.p.s. 
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