
 
 
 
 
 
 
 

 

České Švýcarsko o.p.s.                     Tel. + 420 412 383 000                Bankovní spojení: CS 927926319/0800 
Křinické náměstí 1161/10                ops@ceskesvycarsko.cz                DIČ CZ 254 36 911 
407 46 Krásná Lípa                          www.ceskesvycarsko.cz               ID datové schránky: jwt8a4m 

Baví tě cestovní ruch a organizování akcí? Rád/a pracuješ s lidmi? Jsi otevřený/á a 
kreativní? Znáš region Českého Švýcarska? 

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko, organizace zaměřená na podporu 
šetrného turistického ruchu, regionální rozvoj a marketing v  regionu Českého 

Švýcarska, vypisuje výběrové řízení na pozici 
 

KOORDINÁTOR VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ A EVENT MANAGER 
 
Do Krásné Lípy do Domu Českého Švýcarska  hledáme člověka, který bude: 

 koordinovat vzdělávací programy EVVO pro školy, pedagogy a širokou veřejnost 
 zajišťovat výlety s certifikovanými průvodci, firemní akce, fotoworkshopy  
 znalec regionu Českého a Saského Švýcarska 
 týmový hráč a zároveň inovativní, kreativní, komunikativní a akční 
 otevřený novým úkolům a výzvám  
 zajišťovat provoz Domu Českého Švýcarska 
 přicházet s nápady jak zlepšovat služby a nabídku Domu Českého Švýcarska 

 
Po novém kolegovy/kolegyni požadujeme: 

 minimálně SŠ vzdělání 
 dobrou znalost NJ případně AJ  
 zkušenosti s organizováním vzdělávacích akcí nebo akcí pro veřejnost 
 znalost regionu Českého Švýcarska 
 praxe a zkušenosti s realizací projektů zaměřených na environmentální 

vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO) výhodou 
 výborné organizační schopnosti, administrativní preciznost, samostatnost a 

profesionální vystupování 
 ŘP skupiny B (služební cesty v ČR a do Německa)  
 uživatelská jistota v prostředí Windows a MS Office 
 práce s grafickými programy, zkušenosti v oblasti marketingu a moderních 

technologií výhodou 
 
Nabízíme: 

 plný nebo zkrácený pracovní úvazek  
 smysluplnou a kreativní práci v zavedené neziskové organizaci 
 možnost seberealizace a uplatnění svých zkušeností, znalostí a nápadů 
 odpovídající finanční ohodnocení, 5 týdnů placené dovolené 
 mobilní telefon, notebook, sleva na firemní výrobky/služby, výuka němčiny 
 krásné okolí a příroda, příležitost podílet se na turistických programech, 

pořádání akcí a marketingu v destinaci Českého Švýcarska 
 
Nástup během srpna nebo po dohodě. 
Zájemci o tuto pozici mohou zasílat své životopisy a motivační dopisy na email: 
pavla.vankova@ceskesvycarsko.cz nejpozději do 17.7.2020.   


