
Výběrové řízení na pozici pracovník v informačním a kulturním 

centru Velvyslanectví Japonska 

 

 

Velvyslanectví Japonska v České republice vyhlašuje, na základě podmínek uvedených níže, výběrové 

řízení na pozici pracovník informačního a kulturního centra. 

 

 

1. Předpokládaný nástup 

8. 1. 2018 –  

 

2. Náplň práce, platové podmínky 

Zaměstnanec bude zaměstnán jako lokální zaměstnanec Velvyslanectví Japonska v ČR. Po 

nástupu bude pracovat jako pracovník v informačním a kulturním centru na Velvyslanectví 

Japonska (Maltézské nám. 6, 118 01 Praha 1）a v Japonském informačním a kulturním centru

（Hellichova 1, 118 01 Praha 1）. Plat a zaměstnanecké výhody budou vypláceny na základě 

regulací a rozhodnutí Velvyslanectví Japonska v ČR. 

 

3. Počet zaměstnanců na tuto pozici 

jeden 

 

4. Požadavky 

1) Ukončené univerzitní vzdělání či ekvivalentní znalosti. 

2) Vzhledem k náplni práce je dobrá znalost češtiny a angličtiny nutná. Znalost 

japonštiny je také výhodou. 

3) Práce s počítačem, zkušenost s tvorbou webových stránek, administrací a editací 

webových stránek, dále znalost HTML.  Chuť se aktivně podílet na propagaci aktivit 

velvyslanectví skrze prostředky IT.  

4) Pokud jste jiné národnosti než české, je důležité doložit doklad prokazující možnost 

trvalého pobytu či doklad umožňující dlouhodobý pobyt v České republice. 

 

  



5. Termín a adresa k doručení požadovaných dokumentů (viz bod 6.) 

1)  Termín: 

30. 11. 2017 (čtvrtek) - musí být doručeno 

2) Adresa doručení: 

Japonské informační a kulturní centrum 

Velvyslanectví Japonska 

Maltézské nám. 6 

118 01 Praha 1 

(V případě zaslání poštou na obálku napište „výběrové řízení“). 

 

6. Požadované dokumenty 

1) životopis (obsahující e-mailovou adresu, na kterou Vás budeme moci kontaktovat) – 

1 originál 

2) dokument prokazující ukončení vysokoškolského vzdělání – 1 kopie 

3) dokument prokazující znalost angličtiny (v případě znalosti japonštiny doložte i 

dokument prokazující znalost japonštiny) – 1 kopie 

4) občanský průkaz/national ID – 1 kopie 

Upozornění: odevzdané dokumenty nevracíme 

 

7. Průběh výběrového řízení 

První kolo bude probíhat na základě dodaných dokumentů a jejich vyhodnocení. Poté bude 

následovat druhé kolo – pohovor. Výsledek prvního kola bude oznámen všem účastníkům do 

4. 12. 2017 (pondělí).  Druhé kolo je naplánováno na 7. 12. 2017. 

 

V případě dotazů k výběrovému řízení se obraťte: 

Japonské informační a kulturní centrum, Velvyslanectví Japonska 

E-mail: jicc@ph.mofa.go.jp  

tel : 257 328 937  

 

 

 


