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Město Jeseník oznamuje vyhlášení výběrového řízení  
             na obsazení volného pracovního místa 

 

           Pracovník vztahů k veřejnosti 
 
 

Popis pracovního místa: 

 plánování, koordinace a řízení dosavadních marketingových aktivit města Jeseník 
 komplexní zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů k veřejnosti 

a hromadným sdělovacím prostředkům pro město Jeseník  
 zajištění a realizace mediálních, komunikačních, propagačních a prezentačních aktivit 

města, tvorba mediálního obrazu města 
 

Předpoklady pro podání přihlášky: 

 státní občanství České republiky, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR 
 věk min. 18 let 
 
Požadavky: 

 ukončené vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání nejlépe v oborech mediální 
studia, veřejná správa, marketing, ekonomie 

 řidičský průkaz skupiny B 
 časová flexibilita 
 velmi dobré komunikační a prezentační schopnosti 
 znalost práce na PC 
 samostatnost 
 
Výhoda: 

 praxe v  médiích, marketingu, propagaci nebo public relations 
 

Požadované doklady: 

 přihláška do výběrového řízení 
 strukturovaný profesní životopis 
 kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
 

Informace o pracovním místě: 

 10. platová třída 
 místo výkonu práce: město Jeseník, Městský úřad Jeseník  
 plný pracovní úvazek 
 pracovní poměr na dobu neurčitou  
 předpokládaný termín nástupu: listopad 2020 (dohoda možná) 
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Nabízíme: 

 služební byt 
 možnost dalšího vzdělávání  
 čerpání sociálního fondu zaměstnavatele (příspěvek na dovolenou, sportovní a 

kulturní aktivity; penzijní připojištění; stravenky, atd.) 
 5 týdnů dovolené, 3 dny indispozičního volna 
 dary při pracovních a životních výročích  
 pružnou pracovní dobu 
 možnost zkráceného pracovního úvazku 
 
Kontaktní osoba:  

 JUDr. Marek Ruda, tajemník, tel.: 584 498 175, e-mail: tajemnik@mujes.cz 
 Vítězslava Churá, personalistka, tel.: 584 498 104, e-mail: vitezslava.chura@mujes.cz 
 
Doplňující informace: 

Vybraní uchazeči budou k výběrovému řízení pozváni telefonicky nebo prostřednictvím  
e -mailu.  
 
Doručení přihlášky: 

Písemné přihlášky zasílejte doporučeně na adresu: Město Jeseník, Masarykovo nám. 
167/1, 790 01 Jeseník nebo osobně doručte na podatelnu Městského úřadu Jeseník, 
Masarykovo nám. 167/1, nejpozději do termínu uzávěrky přihlášek 27.10.2020 do 
10:00 hodin.  

Zalepenou obálku výrazně označte heslem: „NEOTVÍRAT – výběrové řízení na 
Pracovníka vztahů k veřejnosti“. 
 
Město Jeseník si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo neobsadit. 
 
Doklady poskytnuté k výběrovému řízení u nevybraných uchazečů budou po jeho 
ukončení neprodleně skartovány v souladu s právními předpisy. 
 
 
 
 
 
JUDr. Marek Ruda, v. r. 
tajemník 
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