
Spolek Novohradsko – Doudlebsko, z. s. 

ve spolupráci s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu 

 
vypisuje výběrové řízení na pozici 

 

Produktového managera 

 
pracovní poměr na dobu určitou – jeden rok, s možností prodloužení 

 

Místo výkonu práce: Region ORP Trhové Sviny a ORP Kaplice 
Platová třída: předpokládaná 11. platová třída 
Náplň práce: 

 péče o produktové portfolio destinace 

 návrhy, tvorba a spouštění nových produktů 

 příprava produktových materiálů 

 produktová školení 

 spoluvytváření marketingových komunikačních strategií 

 spoluúčast na realizaci marketingových komunikačních strategií 

 koordinace klíčových projektů 

 sledování trhu a nových příležitostí 

 vyhodnocování efektivity 

 přenos informací mezi turistickou oblastí a JCCR 

 další úkoly, které vyplynou z potřeb JCCR a turistické oblasti 

 

Požadavky na zaměstnance:   
 analytické a logické myšlení 

 komunikační a prezentační dovednosti 

 reprezentativní jednání 

 SŠ nebo VŠ v oboru management, podnikání a ekonomika, ekonomie, cestovní 

                                                      ruch (případně doložení praxe alespoň 10 let v těchto oblastech) 

 znalost alespoň jednoho světového jazyka na komunikativní úrovni 

 řidičský průkaz sk. B 

 znalost regionu 

 

K přihlášce zájemce připojí: 
 

 Strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, 

zejména se zaměřením na: 

 přípravu a realizaci projektů v turistickém ruchu 

 přípravu produktových materiálů 

 zkušenosti s tvorbou strategií rozvoje regionu 

 Návrh koncepce rozvoje cestovního ruchu v regionu Novohradsko – Doudlebsko (Novohradské hory, 

Novohradsko, Borovansko, Trhovosvinensko, Pomalší, Kaplicko, Velešínsko, Rožumbersko)   

 Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

 Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 

 

Lhůta pro podání přihlášky: do 10.12. 2015 
 
Přihlášky se odevzdávají v zalepené obálce označené: „Produktový manažer“ osobně na podatelně MěÚ 

v Trhových Svinech, Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny,  nebo poštou na stejné adrese. 
 



Ústní pohovory proběhnou dne 15.12.2015 v Zasedací místnosti MěÚ v Trhových Svinech. O pozvání na tento 

pohovor budou zájemci informováni buď telefonicky nebo e-mailem – nutno přiložit kontakty k přihlášce! 
 
Bližší informace: 
Mgr. Pavel Talíř, tel. 380 303 111, starosta@mestokaplice.cz 
Mgr. Věra Korčaková, tel. 386 601 416, mistostarosta@tsviny.cz 
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