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

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.

Jaká je náplň práce?
     • zajišťování návštěvnického provozu
     • kontrola anebo prodej vstupenek
     •  poskytování informací o historii a zajímavostech památkových objektů návštěvníkům
     • komunikace s návštěvníky

Co od Vás očekáváme?
     • minimálně dokončené základní vzdělání
     • výborná znalost českého jazyka
     •  komunikativní znalost anglického jazyka, znalost dalšího jazyka výhodou 
     • reprezentativní vystupování
     • pro-klientský přístup, spolehlivost, zodpovědnost
     • dobrá fyzická zdatnost
     • zájem o cestovní ruch a historii

Co nabízíme?
     • zázemí velké a stabilní společnosti s přátelským kolektivem
     •  práci v samotném centru Prahy
     • brigádu na DPP/DPČ
     • finanční ohodnocení 150 Kč/hod, plus příplatky za víkendy a svátky
     • práci dle Vašich časových možností
     • možnost výběru směn v moderním plánovači, včetně aplikace v mobilním telefonu 
     • směny o délce 6–12 hodin
     • vhodné i pro zájemce od 16 let
     • nástup od dubna 2023 nebo dle dohody

Pokud Vás naše nabídka zaujala, pošlete své CV s fotografií a krátkým motivačním dopisem, 
ve kterém nám blíže popište Vaši motivaci pro práci na této pozici na brigada@prague.eu. 
Do předmětu e-mailu uveďte: brigáda/pracovník v památkových objektech 

Kontaktní osoba: Eliška Opasková
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pracovník / pracovnice  
v památkových objektech

Máte rádi Prahu a chcete pracovat v prostředí,  
kde se psaly dějiny? Rádi aktivně využíváte různé  
světové jazyky? Prague City Tourism a.s. hledá  
do svého týmu brigádníky na dlouhodobou  
spolupráci na pozici: 


