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Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (RRA PK) vyhlašuje výběrové řízení na pozici „PR specialista“ 

 
RRA PK je zájmové sdružení právnických osob jejímž posláním je poskytovat poradenství a služby soukromému i veřejnému 
sektoru v oblasti regionálního rozvoje, strukturálních fondů EU, tvorby strategických dokumentů, poskytování informačního 
servisu včetně realizace vlastních projektů. Pro nový projekt Smart akcelerátor + Pardubického kraje, který je zaměřený na 
podporu inovací a chytrých řešení v regionu, hledáme do týmu PR specialistu.   
 
Charakteristika vykonávaných činností: 
 

• naplňování a realizace marketingové strategie inovačního prostředí v kraji, 

• koordinace tvorby propagačních materiálů a jejich distribuce, spolupráce s grafiky, 

• aktualizace a správa webových stránek a sociálních sítí, 

• příprava, plánování a řízení komunikačních kampaní, 

• komunikace s tiskem, oslovování mediálních partnerů,  

• příprava tiskových zpráv a jejich distribuce, 

• tvorba a dodržování stanoveného rozpočtu na kampaně, 

• vedení monitoringu médií a dokumentace akcí, 

• vypracovávání reportů a mediálních analýz, 

• produkční výpomoc na akcích, 

• spolupráce s marketingovými manažery na kampaních a spolupráce s dalšími členy RIS3 týmu. 

Požadavky na uchazeče: 

• středoškolské vzdělání, vysokoškolské vzdělání výhodou (vhodné i pro absolventy), 

• výborné komunikační dovednosti, 

• schopnost koncepční a organizační práce, samostatnost a proaktivita, 

• výborná znalost českého jazyka, AJ slovem i písmem na komunikativní úrovni výhodou, 

• velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office, WordPress), základní znalost práce v grafických editorech,  

• znalost práce se sociálními sítěmi,  

• řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič) podmínkou. 

Nabízíme: 

• práci na poloviční úvazek (dohoda o pracovní činnosti),  

• odpovídající finanční ohodnocení, 

• kreativní práci v oblasti inovací a regionálního rozvoje. 

Místo výkonu práce: 

• Pardubice (centrum města). 
 

NÁSTUP: 

• možný ihned. 
 
Přihlášky formou strukturovaného životopisu (včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů) zasílejte na adresu: 
klara.stefancova@rrapk.cz  nejpozději do 23. 1. 2023.  
K osobnímu pohovoru budou pozváni pouze vybraní uchazeči. 
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