
BEZPEČNOSTNÍ MANAŽER 
Zajímá Vás práce v oblasti bezpečnosti? Máte prokazatelnou praxi v oblasti 
zabezpečování měkkých cílů? Certifikát (Bezpečnostní manažer v obchodu a službách) 
dle NSK? V tom případě nás neváhejte kontaktovat! Památník Terezín hledá do svého 
týmu nového člena na pozici: BEZPEČNOSTNÍ MANAŽER 

Pracovní náplň 
• Vedení souhrnného bezpečnostního reportu o událostech celé instituce a jeho 

průběžné hodnocení 
• Komunikace a příprava bezpečnostních opatření s pracovišti PT v běžných 

činnostech PT a jeho oddělení 
• Příprava dočasných opatření na akce většího bezpečnostního významu. 

Spolupráce s PČR, Městskou Policií a městem Terezín na jejich realizaci, ale i 
pravidelné výměně bezpečnostně-relevantních údajů. 

• Kontrola funkce technických, procesních a personálních bezpečnostních systémů 
(technika, procedury, úroveň znalosti osob) 

• Vyhledávání nebezpečných míst z pohledu technického, majetkového, měkkých 
cílů nebo reputačního a návrhy opatření k jejich eliminaci nebo minimalizaci 

• Komunikace se zaměstnanci dodavatelů, dopravců a kontrola výkonu jejich 
činností. Návrhy na zlepšení/úpravy systematizace, atp. 

• Příprava a realizace školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti 
• Stanovování a komplexní zajišťování opatření pro případ mimořádných událostí 

a krizových situací 
• Uniformovaná patrolace na veřejně přístupných místech PT ve zvolených 

dobách a místech, dle intenzity návštěvnického provozu, nebezpečnosti a 
slabých míst PT a dle dalších aktuálních potřeb 

• Komunikace s návštěvníky ve všech prostorách PT 
• Řešení porušování návštěvního řádu PT 
• Reakce na bezpečnostní události a hrozby, hlášené zaměstnanci PT i 

samostatně detekované 

Co požadujeme? 
• VŠ vzdělání bezpečnostního směru a alespoň 1 rok praxe (možno i při škole) 
• Časovou flexibilitu a bydliště v dostupném okolí PT 
• Analytické myšlení 
• Zkušenosti s projektovým managementem 
• Kreativní myšlení 
• Samostatnost a pracovní disciplína 
• Zbrojní průkaz sk. „D“ 
• Řidičský průkaz sk. „B“ 
• Čistý trestní rejstřík 

Co nabízíme? 
• Odpovídající platové ohodnocení 
• zodpovědné zaměstnání ve stabilní organizaci zřízené Ministerstvem kultury ČR 
• samostatnou a odpovědnou práci 
• možnost uplatnění všech Vašich schopností 
• karierní a odborný rozvoj 



• vzdělávací aktivity 
• 5 týdnů dovolené 
• benefity: příspěvek na důchodové připojištění, příspěvek na stravování, 

možnost využití našeho rekreačního objektu 
• místo výkonu práce: Obec Terezín 

Další informace 
Zaujala Vás tato nabídka práce? Pokud ano, zašlete svůj strukturovaný životopis 
spolu s motivačním dopisem ve formátu PDF na emailovou 
adresu krickova@pamatnik-terezin.cz. Nebudeme-li Vás kontaktovat do tří týdnů od 
přijetí Vašeho životopisu, byla v prvním kole výběrového řízení dána přednost jinému 
kandidátovi. 
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