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Muzeum Komenského v Přerově, p. o. vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici 

pracovník vztahů k veřejnosti pro hrad Helfštýn 
 
Pracovní smlouva: na dobu určitou / zástup za rodičovskou dovolenou 
Předpokládaný nástup: 1. 7. 2023  
Pracovní úvazek:  1,0  
Místo výkonu práce:  Hrad Helfštýn, Týn nad Bečvou 751 32 
 
Popis práce:  
• komunikace směrem k návštěvníkům, 
• správa webových stránek a sociálních sítí, 
• sledování periodik, vyhodnocování jejich přístupu k vybraným tématům, zpracovávání  
  monitoringu denního tisku včetně zpracovávání statistických přehledů, 
• zajišťování publicity významných společenských akcí, 
• plánování, příprava a realizace marketingových kampaní,  
• příprava a organizace informačních a popularizačních akcí s vlivem na nejširší skupiny  
  obyvatel včetně zajišťování součinnosti s médii a organizace tiskových konferencí, 
• systematické soustřeďování a vyhodnocování informací ve všech oborech činnosti organizace, 
  tvorba odborných informačních výstupů a zpracovávání pravidelných informací pro hromadné 
  sdělovací prostředky, 
• pomoc s přípravou a realizací kulturních a společenských akcí atp., 
• vedení evidence, statistik, inventarizací, spotřeby atp., 
• příprava a grafické zpracování tiskovin a jiných materiálů organizace, 
• zajištění provozu e-shopu a online objednávek, 
• správa rezervací prohlídek a speciálních prohlídek, 
• tvorba a rozesílání newsletterů. 
 
 
Kvalifikační předpoklady:  
• min. ukončené SŠ vzdělání s maturitou, nebo VOŠ, VŠ 
 
Další požadavky:  
• zkušenost s prací na podobné pozici výhodou, 
• vynikající komunikační schopnosti slovem i písmem, 
• znalost anglického jazyka na komunikační úrovni slovem i písmem, 
• zkušenosti s prací s redakčními systémy výhodou, 
• vynikající znalosti programů Excel, Acces a Outlook, 
• znalost práce s grafickými programy, 
• znalost programů Adobe Illustrator a Adobe InDesign výhodou, 
• orientace v práci se sociálními sítěmi, 
• dobrý zdravotní stav, 
• časová flexibilita, 
• schopnost pracovat v týmu, 
• dobré prezentační dovednosti, 
• schopnost nárazové práce pod časovým tlakem, 
• iniciativa, samostatnost, spolehlivost, přesnost,  
• řidičský průkaz sk. B výhodou. 
 
Nabízíme:  
• zajímavou a pestrou práci pro významnou kulturní instituci  
• možnost dalšího sebevzdělávání v oblasti historie, řemesla, cestovního ruchu a dějin umění 
• stravenky  
• 5 týdnů dovolené  
• platové zařazení v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů, nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, ve znění pozdějších předpisů a podle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve 
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (9. platová třída)  
Přihláška musí obsahovat:  
• osobní údaje  
• strukturovaný životopis  
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• motivační dopis (max. 1 strana A4) 
• Uzávěrka příjmu přihlášek je 14. 4. 2023  
Přihlášky do výběrového řízení zasílejte na e-mail kastelána Helfštýna. Do předmětu zprávy 
uveďte: Přihláška na pracovníka vztahů k veřejnosti/Vaše příjmení.  
Kontakt: Jan Lauro, e-mail: lauro@prerovmuzeum.cz Vybraní uchazeči, kteří budou splňovat 
předpoklady pro tuto pracovní pozici, budou vyzváni k ústnímu pohovoru, který se uskuteční  
v úterý 25. 4. 2023 v kanceláři správy hradu.  


