
Správní rada obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko vypisuje výběrové řízení na 
pozici:

ředitel/ředitelka společnosti

Společnost České Švýcarsko o.p.s. byla založena v roce 2001 Správou Národního parku 
České Švýcarsko, Městem Krásná Lípa a Základní organizací ČSOP Tilia Krásná Lípa. Od roku 
2011 patří mezi zakladatele Ústecký kraj. Posláním společnosti je udržitelný rozvoj regionu 
České Švýcarsko. Mezi hlavní činnosti patří: 

- Ochrana přírodních a kulturních hodnot
- Šetrný cestovní ruch a přeshraniční spolupráce
- Tvorba a realizace regionálních projektů
- Propagace a informačně-publikační aktivity
- Vzdělávání a osvěta

Základní náplň práce:
• řízení společnosti
• stanovení a naplňování vize a strategie rozvoje společnosti
• management lidí, služeb, produktů, financí, procesů a projektů
• komunikace s klíčovými zainteresovanými skupinami v ČR a Německu

Požadujeme:
• vysokoškolské vzdělání
• 5ti letou praxi v managementu
• znalosti personalistiky, finančního řízení, orientace v rozpočtech a účetních 

výkazech se schopností je interpretovat
• zkušenosti s obchodním jednáním
• jazykové znalosti: němčina a/nebo angličtina na úrovni B2 (němčina výrazně 

preferována - denní kontakt a jednání s německými partnery)
• znalost dotačních programů, zkušenosti s realizací projektů a čerpáním fondů EU, 

orientace v administraci projektů, znalosti projektového řízení

Očekáváme:
• nadstandardní pracovní nasazení
• schopnost pracovat pod tlakem a ve stresu
• schopnost vyvažovat různorodé zájmy
• strategické uvažování

Nabízíme:
• smysluplnou a kreativní práci
• možnost seberealizace a uplatnění zkušeností a znalostí
• přátelský kolektiv motivovaných lidí
• osobní automobil, notebook, mobil
• odpovídající finanční ohodnocení

Nástup: podzim 2015 nebo dle dohody
Místo pracoviště: Krásná Lípa u Rumburku

V případě zájmu nám zašlete na níže uvedenou e-mailovou adresu nejpozději do 21. 8. 
2015:



1. strukturovaný životopis, včetně referencí pro ověření údajů a očekávaného 
hrubého měsíčního příjmu

2. motivační dopis v rozsahu max. 1 strany A4
3. svou vizi rozvoje společnosti České Švýcarsko na základě bodů uvedených pod 

inzerátem v rozsahu max. 3 stran A4
4. doklad o nejvyšším vzdělání, doložení dalších skutečností uváděných v CV 

(certifikát ze zkoušek z cizího jazyka apod.)
5. Souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů ve znění pozdějších předpisů)

Kontakty:
České Švýcarsko o.p.s., Křinické nám. 1161/10, 407 46 Krásná Lípa, Jana Nováková, 
jana.novakova@ceskesvycarsko.cz ; tel: 412 383 000; www.ceskesvycarsko.cz 

Základní body pro zpracování vize rozvoje Českého Švýcarska, o.p.s. 

Svou vizi rozvoje popište stručně a výstižně dle následujících bodů (v rozsahu max. 3 
strany A4)

1. Vize propagace a marketingu Českého Švýcarsko jako území Labských pískovců a 
Šluknovska.

2. Vize rozvoje a aktivity destinační agentury.
3. Vize rozvoje a aktivity v oblasti vzdělávání a osvěty s důrazem na EVVO a praktické 

demonstrační projekty.
4. Vize rozvoje ekonomických aktivit (produkty, služby, obchodní činnost).
5. Vize smyslu a úkolů Destinačního fondu (DF), zajišťování zpětné vazby členům.
6. Vize zefektivnění finančního řízení organizace.
7. Vize úsporných opatření v oblasti režií (energie, ICT, PHM).

http://www.ceskesvycarsko.cz/
mailto:jana.novakova@ceskesvycarsko.cz

