
                                      

 

 

Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích přijme pro pracoviště 

Státní hrad a zámek Český Krumlov do hlavního pracovního poměru zaměstnance na pozici 

referent/referentka majetkové správy se zaměřením na kontrolu pokladny, ekonomické a 

personálně-mzdové agendy. 

 
 Požadujeme: 

 úplné středoškolské odborné vzdělání ekonomického zaměření s praxí 

 minimální prokazatelná praxe 3 roky v oboru 

 dobrá znalost práce s PC na vyšší uživatelské úrovni administrativního SW  

 znalost problematiky personální a mzdové oblasti výhodou 

 zkušenosti s pokladní službou 

 aktivní znalost jednoho světového jazyka 

 komunikační, organizační a koordinační schopnosti 

 samostatnost, pečlivost, důslednost 

 trestní bezúhonnost (nutno doložit výpisem z rejstříku trestů, ne starším 3 měsíce) 

 

Náplň práce: 
 

 zajištění ekonomické agendy provozu zámku – objednávky, fakturace 

 spolupráce na personálně-mzdové agendě 

 zajištění pokladní služby, zodpovědnost za vedení pokladny, evidence provozních záloh 

 správa rezervačního vstupenkového systému Colosseum – přijímání rezervací v českém                 
i anglickém, popřípadě německém jazyce, zadávání on-line prodejů, evidence návštěvnosti 

 agenda dlouhodobých smluv – příprava nájemních smluv, evidence Elektronické spisové 
služby 
 
 

Nabízíme: 
  

 pracovní poměr na plný pracovní úvazek na dobu 1 roku, s možností prodloužení na dobu 
neurčitou 

 platové ohodnocení: 9. platová třída (rozpětí dle dosažené praxe v oboru 19.730 – 28.920 Kč 
+ po zapracování možné osobní ohodnocení) 

 5 týdnů dovolené (200 hodin) 

 příjemný pracovní kolektiv a pracovní prostředí na památce UNESCO 

 možnost bezplatného vstupu do objektů NPÚ i pro rodinné příslušníky 

 

 



                                      

Předpokládaný termín nástupu: 1.10.2022 
 
Místo výkonu práce: Český Krumlov 

 
Motivační dopis a strukturovaný životopis s kontaktními údaji zasílejte nejpozději do 31.8. 2022 na   
e-mail: janutkova.jaroslava@npu.cz. Případné další informace můžete konzultovat na telefonu 
725 584 060. 
 

Uchazeči splňující zadaná kritéria budou pozváni k ústnímu pohovoru. Přesný čas ústního pohovoru 
bude uchazečům splňujícím zadaná kritéria potvrzen telefonicky a e-mailem.  

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů nebo výběrové řízení zrušit kdykoliv 
v jeho průběhu.  

 
Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání jsou uvedeny na www.npu.cz v části: 
ochrana osobních údajů. 

 
 


