
 

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL 
IČ: 71214011 

140 96 Praha 4, ul. Budějovická 7 
 

Pozice: REDAKTOR                                           č.j.: 22907/2019-900000-402 

(pracovní poměr na dobu neurčitou) 

Platové 

zařazení: 
11. platová třída  

(dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., příloha č. 2) 

 

Útvar a 
místo výkonu 

práce: 

Generální ředitelství cel 

odbor 20 GŘC – Mezinárodní a vztahů k veřejnosti 

oddělení 202 GŘC – Vztahů k veřejnosti 

 

ul. Budějovická 7  

140 00 Praha 4 

(cca 10 min. pěšky od stanice metra Budějovická anebo stanice metra 

Pankrác) 

Pracovní náplň: - komplexní zabezpečování a samostatné redigování rukopisů, 

posuzování jejich stylizační a jazykové úrovně, zajišťování 

technického a grafického zpracování časopisu,  
- tvorba obsahové náplně časopisu,  

- aktivní spolupráce s vydavatelem a redakční radou časopisu. 

Požadavky: - min. pětiletá novinářská/redaktorská praxe v tiskových médií, 

včetně schopnosti grafického zlomu, 

- vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském studijním 

programu nebo vysokoškolské vzdělání v magisterském 

studijním programu, 

- alternativně vyšší odborné vzdělání nebo středoškolské vzdělání 

ukončené maturitní zkouškou,  

- u VOŠ a SŠ dle ustanovení Nařízení vlády doba určitá 4 roky 

s možností následného převedení na dobu neurčitou, 

- vynikající znalost českého jazyka a stylistické schopnosti, 

- znalost práce s PC programy MS Word, Adobe Photoshop, 

InDesign,  

- grafická kreativita a zkušenost s pořizováním reportážních 

fotografií, 

- znalost tiskárenské předvýroby/přípravy imprimatur výhodou, 

- samostatnost a schopnost koncepčního a investigativního 

myšlení, 

- řidičský průkaz skupiny B. 

Benefity: - po zapracování a dosahování dobrých výsledků přiznání osobního 
příplatku, 

- výkonnostní / cílové odměny, 

- 5 týdnů dovolené, 
- 5 dnů placeného volna (po ukončení 3 měsíční zkušební době), 



 

- kvalitní technické vybavení, mobilní telefon a notebook, 
- dle potřeby možnost práce z domova, tzv. home office, 

- po zapracování možnost převzít funkci šéfredaktora, 
- stravenky v hodnotě 70,-Kč (příspěvek zaměstnavatele činí 36,-

Kč), 
- osobní účet z fondu FKSP (sport, kultura, rekreace apod.), 

- příspěvek na penzijní připojištění (nad rámec osobního účtu 
FKSP), 

- dotované rekreace a dětské tábory (nejen ve vlastních zařízeních), 

- Multisport karta (dle zájmu zaměstnance, v případě zájmu využití 
hradí zaměstnanec paušální cenu 600,-Kč/měsíc), (více info 

k tomuto benefitu https://multisport.cz/ ) 
- interní i externí odborné vzdělávání (plně hrazené odborné 

semináře, školení, …). 

Předpokládaný 
nástup: 

Ihned / dle dohody 

Termín pro 
podání žádosti: 

 

31. 5. 2019 

 

Elektronickou žádost vyplňte po kliknutí na tento odkaz:  

e-žádost Redaktor 11. PT  

 

 

  

https://multisport.cz/
https://www.celnisprava.cz/cz/kariera/Stranky/Voln%C3%A1-pracovn%C3%AD-m%C3%ADsta.aspx
https://www.celnisprava.cz/cz/kariera/Stranky/Voln%C3%A1-pracovn%C3%AD-m%C3%ADsta.aspx

