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Vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo 
 

koordinační, projektový a programový pracovník 
 

I. Požadované kvalifikační předpoklady: 

 VŠ vzdělání, 

 výborná znalost MS OFFICE a programů ADOBE, 

 znalost správy webových stránek a sociálních sítí, 

 znalost anglického jazyka na komunikační úrovni. 

 

II. Další požadavky: 

 výborné komunikační a organizační schopnosti, 

 samostatnost, časová flexibilita, zodpovědnost a schopnost týmové práce, 

 zkušenosti s přípravou marketingových kampaní, 

 zkušenosti s průzkumem trhu a prodejem zboží a služeb, 

 řidičský průkaz sk. B výhodou, 

 praxe v oboru výhodou. 

 

III. Povinné přílohy přihlášky: 

 návrh marketingového plánu pro výstavy a akce SZM (max. 1 str. A4), 

 strukturovaný profesní životopis, 

 bezúhonnost doložená výpisem z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce), 

 motivační dopis, 

 kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 

 písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů třetím 

osobám pro účely výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů, v platném znění. 

 

IV. Nástup: dle dohody. 

 

V. Platové podmínky: 10. platová třída (21 260 – 31 240 Kč dle uznatelné praxe), 

po zapracování možnost osobního ohodnocení a odměny dle dosažených pracovních výsledků. 

 

VI. Pracovní poměr bude uzavřen na plný úvazek, na dobu určitou – zástup za rodičovskou 

dovolenou. 

 

VII. Termín pohovoru: Uchazeči o toto pracovní místo se zúčastní pohovoru před výběrovou 

komisí, které představí své záměry a představy o výkonu pracovního místa. Uzávěrka příjmu 

přihlášek do výběrového řízení je dne 20. 5. 2022 do 12.00 hodin. Vybraní uchazeči budou 

pozváni na osobní pohovor, který se uskuteční dne 25. 5. 2022 od 9.00 hodin v prostorách 

ředitelství SZM na adrese Nádražní okruh 31, 746 01 Opava. 
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VIII. Přihlášky zasílejte poštou, anebo odevzdejte osobně na adresu Nádražní okruh 31, 746 01 

Opava v zalepené obálce s uvedením zpětné adresy a s označením na obálce „Výběrové řízení 

– koordinační, projektový a programový pracovník“ nejpozději do 20. 5. 2022 do 12.00 

hodin. 

 

IX. Případné dotazy Vám zodpoví Mgr. David Váhala, tel.: +420 733 376 234. 

 

 

V Opavě 3. 5. 2022 

 

Mgr. Jana Horáková 

ředitelka 


