
 
 
 

  

   

 

 

Město Zwiesel (okolo 9.500 obyvatel, státem uznávané 

vzdušné lázně při Národním parku Bavorský les, dobrá 

infrastruktura, vysoká kvalita bydlení a trávení volného času v 

krajinně s půvabným okolím) obsadí k nejbližšímu možnému 

termínu post  

praktikant managementu kultury 
(m/ž/d) 

(index: 13HA2019) 
na plný úvazek (39 hodin týdně) max. na dobu 3 měsíců. 

  
 

 
 Co Tě očekává:  

- podpoříš našeho vedoucího pracovníka managementu kulturního dění  ve všech oblastech 
obvyklé operativní činnosti, tak jako při realizaci projektů  

- rozvíjíš šikovná řešení pro komplexní úkoly a staráš se o bezva výstupy na akcích  

- bereš si na zodpovědnost některé projekty, jako např. akce městských letních koncertů 
a máš přitom plně pod kontrolou jejich timingu  

- provádíš podporu při vyhotovování předloh k usnesení zasedajících výborů 

- poznáš všechny dílčí aspekty organizačního procesu akcí 

- pomáháš Tvému týmu s rešeršemi a jsi involvován do organizování, realizace a následného 
vyhodnocení různorodých akcí  

- udržuješ kanály sociálních médií na aktuální úrovni  
 
 
Co s sebou přineseš:  

- absolvuješ studium s těžištěm na kulturu a volnočasové akce či podobně  

- aplikuješ uspořádaný způsob práce a jsi sebejistý v zacházení s uživatelským rozhraním MS-
Office 

- jsi organizační talent s pohledem na ono podstatné, pracuješ však přesně i v detailech 

- jsi kreativní, flexibilní a angažovaný teamplayer  

- pracuješ s náležitou vlastní iniciativou, provádíš svědomitě rešerše a kladeš vysoký nárok 
na kvalitu, co se Tebe a Tvé práce týče  

- máš velmi dobré znalosti němčiny, znalosti češtiny jsou žádoucí  
 



Co Ti nabízíme:  
- vzrůstej rozmanitými a náročnými výzvami a zakus si strmou křivku učení  

- pro rodinu příznivou flexibilní pracovní dobu v rámci regulí pružné pracovní doby 

- volný prostor pro kreativní práci  

- možnost získat v mladém a vysoce motivovaném týmu cenné zkušenosti a náhled do oblasti 
kultury a dění kolem ní  

 

Pakliže jsme vzbudili Tvůj zájem, pošli prosím Tvoji písemnou žádost o pracovní místo 

s kompletními a výmluvnými podklady a sdělením nejbližšího možného termínu nástupu: 

 
přednostně emailem jako soubor PDF s údajem indexu na 

bewerbung@zwiesel.de 
nebo písemně na Stadt Zwiesel, Personalverwaltung, Stadtplatz 27, 94227 Zwiesel. 

 

Pro telefonické dotazy je Ti rád k dispozici pan Lesňák na telefonu +49 99 22 84 05 113. 

Prosím používejte pouze kopie, jelikož podklady nebudou navráceny. 

Rádi všechny podklady zašleme zpět, pokud bude přiložena adresovaná a ofrankovaná obálka. V jiném 
případě budou podklady bezpečně uschovány a poté spolehlivě v souladu s ochranou osobních údajů 
zničeny. Údaje potřebné dle čl. 13 odst. 1 a 2 DSGVO naleznete na naší domovské stránce pod:  
www.zwiesel.de/jobs/dsgvo 

Těžce postižení uchazeči/ky budou při bytostně stejné způsobilosti upřednostněni. Náklady spojené 
s ucházením o místo nebudou hrazeny. 

 
 
18. 11. 2019  
starosta F. X. Steininger 
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