
 

 

 
Volné pracovní místo na Ministerstvu zdravotnictví 

 

 
Pracovník vztahů k veřejnosti v oddělení styku s veřejností odboru komunikace 

s veřejností (2023) 
 
 
Stručná charakteristika vykonávaných činností:  
 

• monitoring médií,  

• zajištění marketingových potřeb ministerstva, 

• zajištění fotodokumentace a videodokumentace z akcí ministerstva a jejich následné 

zpracování, 

• grafické zpracování komunikačních materiálů MZ,  

• správa rezortních profilů sociálních sítí Facebook, Twitter a LinkedIn  

• organizace odborných akcí a akcí pro veřejnost,  

• příprava tiskových materiálů a informačních materiálů pro veřejnost, 

• odpovědi na dotazy veřejnosti, 

• správa obsahu webových stránek ministerstva,  

• příprava a realizace mediálních projektů a kampaní,  

• spolupráce na tvorbě komunikačních strategií ministerstva. 

 
 
Požadujeme:  
 

• ukončené vysokoškolské vzdělání,  

• samostatnost a spolehlivost, schopnost pracovat pod časovým tlakem,  

• vysoké pracovní nasazení a flexibilní časové možnosti,  

• dobré organizační schopnosti a komunikační dovednosti,  

• pečlivost a důslednost,  

• výbornou znalost české gramatiky a stylistiky,  

• výborný psaný a mluvený projev,  

• zkušenost s psaním textů (např. pro tisk/online, studentský časopis, blog, sociální sítě apod.),  

• znalost grafických programů, zpracování fotografií a videoeditace, 

• zájem o aktuální politické a celospolečenské dění,  

• zájem o PR, komunikaci a marketing, 

• ochotu učit se novým věcem,  

• znalost mediálního prostředí výhodou,  

• znalost anglického jazyka výhodou. 

 
Nabízíme:  
 

• pracovní poměr na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou),  

• plný pracovní úvazek,  

• platové zařazení ve 12. platové třídě (dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů),  

• osobní ohodnocení a odměny odpovídající dosahovaným výsledkům,  

• 5 týdnů dovolené,  

• sickdays, 

• příspěvek na stravování, možnost stravování v budově ministerstva, 

• flexibilní pracovní dobu,  

• práci v atraktivní lokalitě v centru Prahy,  



 

 

• možnost podílet se na tvorbě komunikace zásadních témat Ministerstva zdravotnictví ČR,  

• možnost vést dílčí komunikační projekty Ministerstva zdravotnictví ČR,  

• dynamickou náplň práce a přátelský kolektiv.  

 
 
Místo výkonu práce: Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2  
 
 
Termín nástupu: dle dohody 
 
 
Nabídky se strukturovaným životopisem a motivačním dopisem zasílejte nejpozději do  
10. června 2020. 
 
Kontakt pro zasílání motivačního dopisu a životopisu: ČR – Ministerstvo zdravotnictví. Odbor 
personální, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, e-mail: Gabriela.Stepanyova@mzcr.cz, kopie: 
Kamila.Scurikova@mzcr.cz.  
 
Informace o pracovním místě poskytne: Marek Šplíchal, vedoucí oddělení styku s veřejností, 
telefonický kontakt: 224 972 125.  
 
 
 
Ministerstvo zdravotnictví si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, změnit jeho podmínky, případně nevybrat 
žádného uchazeče. 
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