
Město Mikulov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice  

- Specialista PR a tiskový/á mluvčí pro město Mikulov - 

Předpoklady a požadavky: 
Státní občanství ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, dosažený věk 18 let, způsobilost 
k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka 
 

NABÍDKA KREATIVNÍ PRÁCE PRO MĚSTO MIKULOV 

Co budete dělat? 

• Úzce spolupracovat s vedením města 

• Připravovat tiskové zprávy a zodpovídat za jejich obsah i jazykovou formu 

• Vést tiskové konference a komunikovat s médii 

• Vytvářet mediální strategie a koordinovat průběh projektů a kampaní 

• Proaktivně komunikovat s médii a zajišťovat mediální monitoring  

• Vytvářet kvalitní prezentaci města, dohlížet nad konečnou podobou tiskových materiálů, 
které jsou prezentovány veřejnosti 

• Zajišťovat jazykové korektury  

• Spravovat sociální sítě a webové stránky města včetně obsahu, komunikovat s občany 

• Sledovat aktuální témata a dění ve městě 

Jak si vás představujeme? 

• Máte předchozí zkušenosti z marketingu nebo PR (praxe na podobné pozici výhodou) 

• Jste absolventem VŠ, ideálně oboru žurnalistika, marketing, humanitní a mediální studia 

• Český jazyk ovládáte perfektně slovem i písmem  

• Vaše znalost angličtiny nebo němčiny je minimálně na úrovni B2 

• Máte cit pro tvorbu textů a jste kreativní 

• Máte výborné komunikační a prezentační schopnosti, jste ochotný/á vyjadřovat se do médií 

• Reprezentativní a nekonfliktní vystupování je vám vlastní 

• Umíte pracovat v zátěžových situacích, dokážete improvizovat a samostatně se rozhodovat 

• PC ovládáte na velmi dobré úrovni (Word, Excel, PowerPoint, grafické programy včetně 
základní úpravy fotek) 

• Umíte fotit a vytvářet audiovizuální záznamy 

• Jste týmový hráč a své úkoly dokážete zodpovědně dotáhnout do konce 

• Chcete na sobě pracovat a vzdělávat se 

• Jste proaktivní v hledání nových řešení a hledáte práci, kterou budete mít zkrátka rád/a 

Co vám nabízíme my? 

• Kreativní a zodpovědnou práci v jednom z turisticky nejatraktivnějších měst ČR 

• Možnost vytvářet nové koncepty a strategie 

• Možnost vzdělávat se a profesně i osobnostně růst 

• Přátelský a pracovitý kolektiv 

• Pružnou pracovní dobu 

• Pestrý benefitní program  

• 25 dnů dovolené, 5 dnů sick days 

• Možnost částečné práce formou home office  



Odměňování: 
Dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách  
a správě, v platném znění - platová třída 10 s možností osobního příplatku. 
 
Předpokládaný nástup: 1. 5. 2023, případně dle dohody 
 
Místo výkonu práce: Mikulov 
 
Kontaktní osoba: Anna Červeňáková, tel.: 519 444 666, e-mail: cervenakova@mikulov.cz 
 
 

Zaujala vás nabídka? Pak podejte písemnou přihlášku. 
 

Přihláška uchazeče musí obsahovat:  
jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo 
občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum 
a podpis.  
Pro zajištění pružné vzájemné komunikace uveďte, prosím, své telefonní číslo a e-mailovou adresu.  
 
Doklady, které připojíte k přihlášce: 

• motivační dopis  

• strukturovaný profesní životopis 

• originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)  

• úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
 
Písemnou přihlášku se všemi požadovanými doklady doručte nejpozději do 20. 3. 2023 do 17.00 hod.   
osobně na podatelnu Městského úřadu Mikulov nebo poštou na adresu: Městský úřad Mikulov, 
Náměstí 158/1, Mikulov, 692 01. Obálku označte „Výběrové řízení specialista PR a tiskový/á 
mluvčí“. 
 

 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat 
žádného uchazeče. 
 

V Mikulově dne 17. 2. 2023 

 

Mgr. Jitka Sobotková v. r. 
starostka města 


