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Pracovní náplň: „Specialista pro firemní komunikaci“ 

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích  

Pracoviště: Úsek vnějších vztahů 

Jméno zaměstnance:  

Pracovní náplň je rozpracovaná na 100% pracovní úvazek 

Obsah popisu práce: 

I. Označení místa – funkce 

Úsek vnějších vztahů – „Specialista pro firemní komunikaci“ 

Počet podřízených pracovníků: 0 

II. Nadřízený 

Nejbližším přímým nadřízeným je Vedoucí Úseku vnějších vztahů. 

III. Zastupování 

V případě dlouhodobé nepřítomnosti je stanovena zastupitelnost vedoucím Úseku 
vnějších vztahů. 

IV. Úkoly a kompetence – pracovní náplň 
• Za výkon své činnosti odpovídá přímo vedoucímu Úseku vnějších vztahů. 

• Aktivní vyhledávání podniků vhodných pro spolupráci 

• Péče o stávající kontakty z řad podniků a institucí 

• Evidence partnerských podniků a kontaktů 

• Komunikace ohledně umisťování studentů na praxi a jejich kontrola, kontrola 

dodržování náplní praxí, komunikace se studenty umístěnými na praxi 

• Realizace PR týkající se praxí, podniků a institucí 

• Aktivně vyhledává a připravuje možnosti propagace spolupráce s podniky 

• Spolupráce s týmem ÚVV a PIC a KC 

• Připravuje nabídky praxí a pracovních pozic pro KC, spolupracuje na jejich 

publikaci 

• Zpravuje registr smluv týkajících se odborných praxí, spolupracuje s Kanceláří 

rektora při vkládání smluv do systému IFIS.  

• Připravuje, analyzuje a zadává data do modulu CRM (Customer relationship 

management), ETMS, IS, VEMA a další. Podává návrhy na zlepšování evidence 

databáze podniků. 

• Připravuje materiály pro jednání s partnerskými subjekty. 

• Spolupracuje s dalšími úseky školy. 

• Organizuje jednání s partnery a potenciálními partnery školy. 
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• Pořizuje zápisy z jednání s partnery a ze zasedání rad spadajících pod Úsek 

vnějších vztahů. 

• Připravuje podklady pro výroční zprávy, dlouhodobé záměry a další obdobné 

dokumenty. 

• Vykonává v souladu se svým zařazením další činnosti dle pokynů nadřízeného.  
 

 
 
 
V Českých Budějovicích dne  ………………………………… 
 
 

 …………..…………………………………… 
 Jméno a funkce  
 přímého nadřízeného  
 
 
Převzetí a seznámení zaměstnance s pracovní náplní dne: 
 
 
Podpis: …………………………….……… 
 


