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Turistická asociace Slovácko, z.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

Koordinátor/ka cestovního ruchu na Slovácku 
 
Charakteristika pozice:   

• Spolupráce s jednotlivými subjekty v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu (obce, města, neziskové 
organizace, podnikatelské subjekty, MMR, destinační společnosti)  

• Komunikace s úřady 

• Příprava a realizace projektů z EU či dalších grantových a dotačních systémů 

• Návrh a tvorba propagačních materiálů, příprava webových prezentací 

• Realizace turistických produktů a programů  

• Pořádání akcí v oblasti cestovního ruchu, prezentace na veletrzích apod. 

• Spolupráce a komunikace s informačními centry v oblasti Slovácka 

• Administrativní činnost destinační společnosti 

• Komunikace s médii 
 

Místo výkonu práce: Hodonín + region Slovácko (Hodonínsko, Veselsko, Strážnicko, Kyjovsko, Podluží a  Horňácko) 

 

Požadujeme:  

• Vysokoškolské vzdělání (obor cestovního ruchu, managementu nebo podnikání výhodou)  

• Min. 2  roky praxe v oboru cestovního ruchu nebo na manažerské pozici  

• Zkušenosti s projektovým řízením (zpracování projektové žádosti, administrace a řízení projektu), orientace 

v dotační politice ČR a EU) 

• Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič/ka) 

• Znalost území Hodonínska, Kyjovska, Strážnicka, Veselska a Podluží  

• Znalost AJ nebo NJ na komunikativní úrovni 

• Znalost práce na PC, MS Office, WWW, FCB  

• Zkušenosti v oblasti DTP výhodou 

• Komunikační dovednosti a příjemné společenské vystupování 

• Časová flexibilita, cílevědomost, kreativita, organizační schopnosti, vysoké osobní nasazení, schopnost 

samostatně i týmově pracovat 

Nabízíme: 

• Zajímavou, samostatnou a různorodou práci v příjemném prostředí 

• Možnost seberealizace,  osobního a profesního růstu 

• Odpovídající platové ohodnocení 

• Zázemí kanceláře v Hodoníně 

• Podporu a pomoc členských organizací TAS 

• Příjemný a spolupracující pracovní kolektiv 

Předpokládaný nástup:   leden 2018 

 

V případě Vašeho zájmu o nabízenou pracovní pozici nám zašlete  

• strukturovaný životopis  

• motivační dopis  

• vlastní představu o rozvoji cestovního ruchu na Slovácku v rozsahu max. 2 strany A4. 

 

Pro zaslání výše uvedených dokumentů využijte email: pridalova@mas-dolnimorava.cz  nebo adresu: Turistická 

asociace Slovácko, z.s., Masarykovo nám. 115/27, 695 01 Hodonín.  

 

Termín ukončení příjmu přihlášek je 5.11.2017. 

 

V Hodoníně dne 18.10.2017 

         Ing. Josef Smetana         

            jako předseda spolku                                                                                                 

Turistická asociace Slovácko, z.s. 
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