
 Obec Baška, Baška 420, 739 01 Baška  

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 
 

 

Starostka obce Baška, vyhlašuje výběrové řízení č. 3/2020 na obsazení pracovního místa:  

 

Pracovník vztahů k veřejnosti a informačního centra 
 
Druh práce: pracovník vztahů k veřejnosti a informačního centra  

 

Stručná charakteristika vykonávané práce:  

 

Zajišťování publicity obce Baška, příprava a koordinace významných společenských a kulturních 

akcí v obci, zajišťování partnerských vztahů s družební obcí. 

Spolupráce se sdělovacími prostředky, prezentace práce obce a jeho orgánů na veřejnosti 

prostřednictvím Zpravodaje obce Baška.  

Příprava setkání s občany, spolupráce s místními spolky, sdruženími a základní školou. 

Zajišťování aktualizací webových stránek obce Baška, kempu Baška a dětské skupiny Školička 

v Hodoňovicích. 

Příprava spuštění, provozování a certifikace Turistického informačního centra třídy C (TIC), včetně 

jeho obhajoby a dodržování platných standardů pro provoz TIC. 

Poskytování informací o turistických cílech, službách cestovního ruchu, rekreační a kulturní 

nabídce, tipech na výlety do okolí, základních historických a místopisných informací v obci a 

regionu. 

 

Místo výkonu práce:     

 

Obecní úřad Baška 

 

Doba výkonu práce:    

 

o od 1. dubna 2020, nebo dohodou 

o pracovní poměr na plný úvazek 

o doba určitá  

 

Předpoklady:  

Fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě osoba, která je cizím státním 

občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je 

bezúhonná, ovládá jednací jazyk. 

 

Požadované předpoklady:  

1. Minimálně úplné střední vzdělání s maturitou  

2. Doklad o znalosti minimálně 1 cizího jazyka, dle CEFR min úrovně B1 

3. Občanská bezúhonnost doložená výpisem z evidence Rejstříku trestů 

4. Uživatelská znalost PC (Windows, MS Office, Word, Excel, Outlook,  Internet, tvorba 

webových stránek) 

5. Základní znalost  - zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  

6. Organizační schopnosti, komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi,    

7. Příjemné vystupování, ochota dále se vzdělávat 

 



Výhodou: 

 

1. Velmi dobrá znalost místních poměrů – obecná, historická, kulturní, turistická, místopisná 

2. Odborné vzdělání, praxe nebo zkušenosti s prací v turistickém ruchu, public relations, 

komunální oblasti 

3. Zkušenosti s tvorbou a správou webových stránek 

4. Předchozí práce v TIC 

5. Aktivní znalost dalších světových jazyků nebo prokázání úrovně  CEFR B2 případně SJZ 

základní úrovně 

6. Řidičský průkaz sk. B  

 

Náležitosti přihlášky: 

 

a) jméno, příjmení a titul uchazeče, 

b) datum a místo narození uchazeče, 

c) státní příslušnost uchazeče, 

d) místo trvalého pobytu uchazeče,  

e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního 

občana, 

f) datum a podpis uchazeče. 

g) prosíme, uveďte v přihlášce i číslo telefonu a e-mailovou adresu, abychom Vás mohli aktuálně 

informovat o přesném datu a hodině výběrového řízení. 

Doklady, které je nutno doložit k přihlášce: 

 

a) strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných 

znalostech a dovednostech, 

b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků obdobný 

doklad vydaný domovským státem 

c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

d) souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. 

 

Co nabízíme: 

 

• 25 dnů řádné dovolené 

• Benefity sociálního fondu, například stravenky, volnočasové poukázky, příspěvek na dovolenou, na 

penzijní nebo životní pojištění, organizované tábory pro děti, aj. 

• Sick days v rozsahu 3dnů/rok 

• Možnost dalšího vzdělávání formou školení a seminářů 

 

Platová třída odpovídající druhu práce: 

 

8 platová třída (platový stupeň podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., 

platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, možnost postupného přiznání 

osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů změn a 

doplňků, se zaměřením na odměňování úředníků a zaměstnanců obcí). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Místo a způsob podání přihlášky:  

 

Přihlášky s požadovanými doklady doručte v zalepené obálce s uvedením adresy uchazeče a 

s označením  

 

„Výběrové řízení  3/2020 – neotvírat“  

 

do 12. 03. 2020 do 15.00 hod.  

 

na adresu: Obecní úřad Baška, 739 01 Baška č. 420, nebo na podatelnu Obecního úřadu Baška, 

kancelář č. 5.  

 

Poskytnuté doklady a podklady pro výběrové řízení Vám na základě žádosti zašleme zpět nebo si je 

můžete vyzvednout osobně do deseti dnů po ukončení výběrového řízení. Po uplynutí této lhůty budou 

nevyzvednuté doklady a podklady skartovány 

 

Tato veřejná výzva č. 3/2020 bude vyvěšena na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem určeným pro 

podání přihlášek zájemců a současně bude zveřejněna na internetových stránkách obce Baška  

www.baska.cz  (elektronická úřední deska). 

 

V Bašce 18. 2. 2020      

 

 

 

 

 

Irena Babicová 

starostka obce Baška 

 

 

Přihláška_VŘ_3_2020_

Pracovník vztahů k veřejnosti aTIC.docx
 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 19.2.2020 

 

 

Sejmuto dne: 12.3.2020 

 

 

http://www.baska.cz/

