
Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 813 ze dne 11. 4. 2017 

 

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 

 

Rada hlavního města Prahy 

 

vyhlašuje výběrové řízení 

 

na funkci ředitele/ředitelky 

 

Pražská informační služba 

příspěvková organizace hlavního města Prahy 

se sídlem Arbesovo náměstí 70/4, 150 00  Praha 5 

 

 

Požadované předpoklady: 

- ukončené vysokoškolské vzdělání – magisterský studijní program 

- řídící praxe v oblasti destinačního marketingu výhodou 

- aktivní znalost jednoho světového jazyka (znalost dalších světových jazyků je výhodou) 

- manažerské a organizační schopnosti 

- svéprávnost  

- občanská bezúhonnost 

 

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat: 

- označení výběrového řízení 

- jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, 

číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního 

příslušníka) 

- kontaktní adresu, telefon, e-mail 

- datum a vlastnoruční podpis 

 

K přihlášce je nutné dále připojit: 

- strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných 

znalostech a dovednostech 

- originál příp. ověřenou kopii výpisu z evidence rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce 

(cizí státní příslušník předloží též obdobný doklad dosvědčující bezúhonnost vydaný 

domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost 

čestným prohlášením) 

- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě absolvování 

vysokoškolského studia v zahraničí nostrifikační potvrzení příslušné oborové VŠ v ČR) 

- koncepci rozvoje příspěvkové organizace Pražská informační služba na období 2018 – 

2025 s přihlédnutím k možnému dalšímu fungování Pražské informační služby jako 

akciové společnosti (podklady ke zpracování koncepce obdrží uchazeči na OZV MHMP, 

Jungmannova 35/29, Praha 1, 6. patro, č. dv. 611). 

- uchazeč v přihlášce uvede souhlas se zveřejněním koncepce 

 

 

  



Nabízíme 

Platové podmínky podle právních předpisů platných pro příspěvkové organizace územních 

samosprávných celků (platový tarif, příplatek za vedení, osobní příplatek, možnost 

mimořádných odměn). 

 

Upozorňujeme 

Výběrové řízení se uskuteční podle pravidel schválených Radou HMP, vyhlašovatel si 

vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodů. 

 

Koncepce vybraného uchazeče bude zveřejněna na webových stránkách Magistrátu hl. m. 

Prahy – oblast kultura.  

 

Uchazeči doručí své přihlášky s přílohami tak, aby je vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 

31. 5. 2017 do 14:00 hod na adresu: Hl. m. Praha – Magistrát hl. m. Prahy, odbor kultury, 

zahraničních vztahů a cestovního ruchu, 6. patro, č. dv. 611, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 

1 v obálce označené „Výběrové řízení – pozice ředitele/ředitelky Pražská informační 

služba – NEOTVÍRAT“. 

 

 

  

 

 

 
 


