Město Mníšek pod Brdy se sídlem Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy hledá vhodné uchazeče
na obsazení pozice

senior manažer/ka sociálních sítí
do realizačního týmu projektu „Optimalizace řízení kvality a zavádění nástrojů komunikace s veřejností
v Mníšku pod Brdy“ registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016834 v rámci prioritní osy OPZ: 4
Efektivní veřejná správa.
Budete mít možnost podílet se na zdokonalování komunikace s veřejností, která v dnešní rychlé době
patří mezi klíčové priority moderního úřadu. Vaším hlavním úkolem bude nastavit optimální procesy
v oblasti komunikace a odborné vedení junior manažera komunikace. Práce v samosprávě je
inspirativní, přidejte se k nám a podpořte naši vizi otevřené komunikace s využitím moderních
prostředků a inovativních postupů.
Místo výkonu práce: Mníšek pod Brdy.
Náplň práce:
odborný dohled nad přípravou komunikačních kampaní,
kontrola a hodnocení důležitých komunikačních výstupů města,
tvorba praktických doporučení v oblasti komunikace s veřejností,
expertní supervize junior manažera komunikace,
tvorba komunikační strategie města a odborný dohled nad její správnou implementací,
spolupráce s vedením města a vedoucím odboru kanceláře starosty při optimalizaci procesů
v oblasti komunikace,
■ naplňování projektu a realizace jeho výstupů.
■
■
■
■
■
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Požadavky na uchazeče:
■
■
■
■
■
■
■

ukončené vysokoškolské vzdělání ideálně v oblasti PR, žurnalistiky či marketingu,
praxe v oblasti komunikace s veřejností min. 5 let,
manažerská praxe v oboru PR výhodou,
reference,
excelentní komunikační a organizační schopnosti,
samostatnost, pečlivost, spolehlivost,
časová flexibilita.

Nabízíme:
■ motivační pracovní prostředí,
■ pracovní úvazek na dobu určitou, max. 300 hodin v kalendářním roce,
■ termín nástupu dohodou.
Strukturovaný životopis s motivačním dopisem můžete zaslat v termínu do 9. 4. 2021 na e-mailovou
adresu anna.stachova@mnisek.cz.
Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto
výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Mgr. Anna Stachová
tajemnice Městského úřadu Mníšek pod Brdy

