Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí
příspěvková organizace
Komenského 1
757 01 Valašské Meziříčí
www.kzvalmez.cz

Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, p. o. vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborného pracovníka

Vedoucí kina
Náplň práce








Denní řízení a zabezpečení provozu kina
Dramaturgie, produkce kina
Stanovení strategického plánu, vize na směřování
Odpovědnost za dobré hospodářské výsledky
Tvorba marketingové strategie a její realizace
Koordinování a motivování personálu
Všechny činnosti spojené s provozem kina

Požadujeme:












SŠ vzdělání s maturitou a vyšší
Znalost problematiky – všeobecný kulturní přehled, orientace v oblasti filmového
umění
Aktivní znalost nejméně jednoho světového jazyka slovem i písmem
Manažerské a ekonomické zkušenosti, schopnost koncepčního a strategického
plánování
Profesionální a iniciativní přístup, flexibilitu (i časovou) a rozhodnost
Komunikační schopnosti a příjemné vystupování
Zodpovědnost, samostatnost, spolehlivost
Velmi dobrá znalost práce na PC, kladný vztah k technice a technickým zařízením
Základní znalosti administrativy a účetnictví
Řidičský průkaz skupiny B
Občanská a morální bezúhonnost

Nabízíme:
 Platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě do 9. platové třídy + bonusy na základě
dosažených hospodářských výsledků
 Kreativní práci v dynamickém kolektivu
 Možnost uplatnění vlastních vizí v oboru a jejich realizaci
 Zázemí významné kulturní instituce
 Možnosti dalšího vzdělávání
 Zaměstnanecké výhody (příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené)
 Pracoviště v centru města Valašské Meziříčí
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Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí
příspěvková organizace
Komenského 1
757 01 Valašské Meziříčí
www.kzvalmez.cz

Místo výkonu práce: Nábřeží 286, Valašské Meziříčí
Předpokládaný termín nástupu: 1. 1. 2019
Pracovní poměr: pracovního poměru na dobu neurčitou

Zájemci o pozici zašlou přihlášku do 10. 11. 2018
elektronicky na e-mail: sterba@kzvalmez.cz
Do předmětu zprávy napište: „Výběrové řízení KINO“
nebo na adresu:
Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, p. o.
Komenského 1
757 01 Valašské Meziříčí
Na obálku vyznačte: „Výběrové řízení KINO“
Součástí přihlášky budou tyto náležitosti:




motivační dopis v českém jazyce
strukturovaný profesní životopis včetně kontaktních údajů
koncepce činnosti kina ve Valašském Meziříčí (1 str. A4)

Výběrové řízení bude dvoukolové, přičemž 2. kolo bude vedeno formou osobní prezentace
uchazečů vybraných v 1. kole.
O pozvání k výběrovému řízení bude vyhlašovatel informovat uchazeče výhradně elektronickou
poštou. Neúspěšní uchazeči budou informováni elektronickou poštou.
Bližší informace o druhu práce podá:
Roman Štěrba
ředitel Kulturního zařízení města Valašského Meziříčí, p. o.
Komenského 1, 757 01 Valašské Meziříčí
tel.: +420 571 684 567, +420 605 269 706
email: sterba@kzvalmez.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vybrat jen jednoho z přihlášených uchazečů
nebo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů, popř. zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v
jeho průběhu.
Ve Valašském Meziříčí, dne 30. 10. 2018

Roman Štěrba
ředitel KZ

Bankovní spojení: KB Valašské Meziříčí, č. ú. 437851/0100

IČ: 00368946

DIČ: CZ00368946

