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Přacol,í!ík*pracovnice vztahů k veřejnosti

Nedávno nám v dotazníkovém Šetiení ]edna studentka sdílela, že
bychom sl do tý]nu mill na]ít nčkoho kreativního, aby se o nás
více v.:]děLo, Bereme to vážně, a proLo vypisu]eme výbérové
říZení na pozici pracovník*pracovnlce vztdhť] k veře]nostl.

Hledáme iLověka se všeobecným kultu].]1ím přehledem, kteIý bude
umót ]iomuni]iovat aktivity Muzea Náchodska v on line 1 offline
Světě a bude chtít být u všeho, co se v muzeu Šustne ( asová
flexlbllita a iidiaský prl'lkaz budou pot],eba) - DiLležiLčjší než
léta pr.axe je pro nás piehled o aktuálních trendech ve Světě
současné komunikace a marketingu, tvorba smyslupfného obsahu a
cit pro jeho komunikaci směŤem k veiejnosti. Základní znalost
grafických programi a fotogi:rafování výhodou,

bude náplň Vaší práce?
Tvorba komunika.]]ní strategtie,
tvorba marketingové strategie ve rrpofupráci s vedením
Muzea Náchodska,
tvorba a realizace komunikal':ních a r.ekfamních kampaní ve
sdělovacích prostiedcích a veiejnénr prostoru (ve
spofupráci s grafL]iy) a ]e]ich Vyhodnocování,
kompLexní za]rš1_ování infořmaanich, publrclstLc]iých a
tlSkovÝch vztahi]l k veře]nosta a hromadninn sdčLovacím
prostřed]rirm,
správa a Lvorba obsahu pro sociáLní sítč (FCB, IG,
youtube kanáI ) ,

tvolba obsahu p].o \ďebové st].ánky.

co nabíz íme ?
. zaj ímavou a k].eativní prácl v prostiedí stabllní kultu:rní

organizace,
r podíLení se na vzniku oddčLení .íztahŮ s veřejnostl a

rozvoj e publ ika,
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. finan.:ní ohodnocení dle platných tabufkových tarif::, po
zapr.acováirí možnost osobního ohodnocení,

o práci na plný úvazek (popi. zkrácený) ,

. aktuáfnč záskak za MD, v budoucnu není vyfou.],ena možnosL
prodfoužení na doblr neur!:itou

. zaměstnanecké benefity: 5 týdn]. dovolené, 5 dni] slck
days, sLravenky, flexiblfní pracovní doba,

. nástup možný ihned,

Pokud máte poclt, Že si máme vzájemna co nabídnout, poŠlete
nám sV:_] žlvotopls a krátký motivační dopis (max. A4), jehož
souaástí bude náVrh propagace a]ice "Den afcheologie 2a22" a)
FcB příspěVkem, b) anotací do regionáLního zprawodaje, na
adresu feditelalmuzeumnachods].a.cz ne]pozd._:]r do 15, 9 - 2022.
p:ráce ]e vhodná 1 pro absofventy* absoLventky

Vybraní uchazeii budou pozváni k osobnímu pohovoru.

Bflžší rnformace na tel
redi te L@muzeumnac}rcd9ka

'12a 94a 'l49 nebo emailu

Muzeum Náchodska si Vyh].azuj e právo výbčrové řízení bez udáni
d.Vodu Zrušit.

odesláním žlvotoprsu udčLujete MuZeu Náchods]{a souhfas ýe
smysLu zákona .:. rr0/2019sb., o ochraně osobních údaj[r a o
zm:ni nikterých Zákonů (Nai:ízení EU a. 2aI6/619), ke
shromaži]'ování, Zp].acovávání a Llchová\.ání Vašich osobních úda] .
pro úaeLy 1,ýb.:rového iízení na 1919 ,':i ;lné vhodné placovní
místo, a to maximáLně t délce jednoho foku. S.Jirj souhLas
mL]žete písemnou fo].mou kdykolí odvolat,
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