
 
 

   

Pracovní nabídka: Projektový manažer – koordinátor DMO 

Do týmu Středočeské centrály cestovního ruchu hledáme nového člena týmu 
na pozici Projektový manažer – koordinátor DMO 

Pracovní náplň:  

• Komplexní koordinace a realizace střednědobých projektů nebo programů 
s dobou trvání přes 1 rok 

• Je zástupcem v pracovní skupině Regionální stálé konference pro cestovní 
ruch  

• Spolupráce s národní turistickou centrálou CzechTourism, oblastními 
organizacemi pro destinační management včetně lokálních 

• Sběr požadavků oblastních podnikatelů, provozovatelů turistických cílů a 
dalších partnerů na území Středočeského kraje 

• Implementace dat do strategie činnosti centrály 

• Podílení se na rozvoji a propagaci turistických produktů regionu  

• Příprava školení a vzdělávání DMO 

• Informování jednotlivých DMO o novinkách v rámci kraje a aktuálních i 
nadcházejících projektech 

• Zajištění efektivní vzájemné komunikace mezi regionem a krajskou 
organizací pro destinační management 

• Spolupráce na dílčích marketingových projektech v rámci Středočeské 
centrály cestovního ruchu 

• Účast na jednáních DMO, pořádaných akcích a veletrzích 

• Organizace marketingových aktivit, které budou DMO využívány 

• Budování kvalitních vztahů mezi krajskou a oblastními organizacemi pro 
destinační management 

• Zajištění pozitivního obrazu regionu Střední Čechy, Středočeské centrály 
cestovního ruchu. 

Požadujeme:  

• SŠ/VŠ vzdělání v oboru marketingu nebo cestovního ruchu 

• Zkušenost v oboru marketingu nebo cestovního ruchu alespoň 1 rok 

• Znalost problematiky cestovního ruchu a destinačního managmentu 

• Časovou flexibilitu, schopnost učit se, spolehlivost, pečlivost, schopnost 
týmové i samostatné práce  

• Výborné komunikační schopnosti, příjemné a reprezentativní vystupování a 
dobrou znalost Středočeského kraje 



 
 

   

• Požadované PC znalosti: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook, Teams), Google G Suite (Gmail, Kalendář, Hangouts, Disk, 
Dokumenty, Tabulky, Prezentace). 

• Řidičský průkaz kategorie B.  

Pracovní poměř:  

• Práce na hlavní pracovní poměr 

• Stravenky, 5 týdnů dovolené 

• Příjemné pracovní prostředí v centru Prahy 

• Nástup ihned 

Pokud Vás nabízená pozice zaujala, zašlete do 5. 5. 2022 životopis na e-mailovou 
adresu Denisa.kandova@sccr.cz 

Do předmětu e-mailu uveďte: PROJEKTOVÝ MANAŽER - koordinátor DMO 

Kontaktní osoba: Denisa Kandová  

Životopisy lze posílat do 31. 5. 2022 
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