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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na 2 pracovní pozice 
„Referent cestovního ruchu“  
 
Požadavky Pracovní poměr Hlavní pracovní poměr (HPP) na dobu určitou s následnou 

možností prodloužení. Zkušební doba 3 měsíce.  
Zaměstnavatel Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) 

Dosažené 
vzdělání 

SŠ s maturitou nebo VŠ  
vhodné i pro absolventy oboru cestovní ruch (není podmínkou) 

Jazykové znalosti Minimálně 1 světový jazyk na komunikativní úrovni 
Další znalosti a 
dovednosti 

Schopnost samostatné práce, komunikační a prezentační 
dovednosti, reprezentativní jednání, analytické a logické myšlení, 
znalost území a atraktivit Jihočeského kraje, řidičský průkaz sk. B 

Náplň práce Práce v turistickém informačním centru (TIC): 
- péče o vystavované produktové portfolio jižní Čechy, 

certifikovaných turistických oblastí a dalších zřizovacích 
organizací odboru kultury a památkové péče Jihočeského 
kraje 

- administrativní činnosti spojené s chodem TIC 
- zajištění provozu a chodu TIC a výstavních expozic 
- spolupráce při tvorbě propagačních materiálů – příprava 

podkladů 
- komplexní informování návštěvníků - turistické informace 

o jižních Čechách  
- poskytování informací o kulturním, společenském a 

sportovním dění v jižních Čechách 
- úklid objektu  
- zaznamenávání vzešlých podnětů od návštěvníků 
- účast na motivačních cestách a exkurzích, účast na 

vybraných výstavách a veletrzích cestovního ruchu a další 
úkoly, které vyplynou z potřeb TIC a JCCR 

- zajištění a udržení certifikace ATIC 
- zajištění a rozvoj prezentace regionálních produktů 
- zavedení a realizace prodeje regionálních produktů, 

turistických propagační předmětů apod., včetně hmotné 
zodpovědnosti 

Co 
nabízíme 

Místo výkonu 
práce 

Turistické informační centrum v NC Mercury České Budějovice 
Otevírací doba TIC: PO – NE 8:00 – 20:00 (případně dle změny 
pronajímatele prostor) 
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Pracovní doba Směnný provoz  
Dovolená 5 týdnů dovolené 
Benefity Stravenky 

3 dny Sick day / rok 

 
Přihlášky formou motivačního dopisu, životopisu a písemného prohlášení o termínu možného nástupu do 
zaměstnání doručte e-mailem na adresu jirikova@jccr.cz nejpozději do 14. 9. 2018 do 10 hodin nebo 
osobně do sídla JCCR, B. Němcové 12/2, CZ 370 80 České Budějovice. 

Pohovory s kandidáty proběhnou 18. 9. 2018. 
 
Předpokládaný nástup: 1. 10. 2018, dle dohody možný ihned 
 
Další informace podá:  
Magdaléna Jiříková, tel. +420 722 960 157 
Ing. Jaromír Polášek, tel. +420 602 557 731 

 
České Budějovice, 28. 8. 2018       Ing. Jaromír Polášek, ředitel JCCR 
 
 
 

 

 
 


