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RECEPTT - regionální centrum partnerství Tachov – T irschenreuth,  
ve spolupráci s místní ak ční skupinou (MAS) Český Západ – Místní partnerství 
 
 

hledá koordinátora/ku rozvoje šetrného cestovního r uchu 
a asistenta/ku pro práci s ve řejností 
 
 
stru čný popis pracovní pozice 

Práce v malém kolektivu, která bude zahrnovat: 
- organizaci a propagaci aktivit v oblasti šetrného cestovního ruchu (zejm. geoturismu), 
- interpretace přírodního a kulturního dědictví, 
- koordinace regionálního značení místních výrobků a služeb, 
- spolupráce s místními podnikateli, provozovateli turistických cílů a pořadateli akcí pro veřejnost,  
- příprava informačních a propagačních tiskovin, aktualizace internetových stránek v redakčním 

systému, zpracovávání tiskových zpráv, organizace akcí pro veřejnost a návštěvníky apod. 
 
Po zapracování (do cca 6-12 měsíců) samostatná koordinace projektů ve výše uvedených 
oblastech. Zpočátku částečný úvazek (cca 30-70%), po zapracování možnost navýšení.  

 
nabízíme 

- práci v oboru šetrného cestovního ruchu, organizaci akcí pro veřejnost a regionálního rozvoje 
v rámci aktivit Národního geoparku GeoLoci, Česko-Bavorského geoparku, MAS Český Západ – 
Místní partnerství a Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015, 

- příprava a realizace projektů (vč. přeshraniční spolupráce), podporovaných EU, 
- možnost podílet se na rozvoji regionu, 
- spolupráce s místními neziskovými organizacemi, obcemi, podnikateli, … 
- flexibilní pracovní dobu, 

 
požadujeme 

- dokončené středoškolské či vysokoškolské vzdělání 
- zájem o regionální rozvoj, cestovní ruch, kulturu, přírodu, krajinu a geologii 
- znalost práce na PC (Word, Excel, internet), 
- časová flexibilita (krátkodobé pracovní cesty, účast na akcích pro veřejnost), 
- schopnost týmové i samostatné práce, 
- zodpovědnost a spolehlivost, 
- schopnost jednat a komunikovat s partnery, 
- praxe v oblasti přípravy a realizace projektů spolufinancovaných EU výhodou, nikoliv podmínkou, 
- řidičský průkaz skupiny B, 
- znalost němčiny a/nebo angličtiny na komunikativní úrovni. 

 
 
Přednost mají zájemci se skute čným zájmem o danou problematiku. 
 
Rozsah, místo a čas výkonu práce dohodou (preferovány jsou Konst. Lázně). Nástup do práce – ihned.  
 
Zájemci, prosím, zašlete do 22. kv ětna 2012 sv ůj strukturovaný životopis a vypln ěný dotazník  (ke 
stažení na www.leader-ceskyzapad.cz) na e-mail florian@leader-ceskyzapad.cz. Vybraní zájemci budou 
následně pozváni na úvodní pohovor, který se uskuteční ve dnech 4. – 13. 6. 2012 v Konstantinových 
Lázních. Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. 774499396. 


