Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková
organizace
vyhlašuje výběrové řízení č. 6/2020

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - Tiskový mluvčí KJM
Tiskový mluvčí Knihovny Jiřího Mahena v Brně, řídí oblast mediální politiky, zabezpečuje tvorbu
koncepce a strategie v této oblasti, udržuje dobrou pověst svého zaměstnavatele a zvyšuje jeho
pozitivní publicitu.

CHARAKTERISTIKA POZICE


zpracování koncepce vztahu organizace k veřejnosti, sestavování a realizace komunikačních
strategií



zastupování organizace v roli tiskového mluvčího



proaktivní komunikace s médii, zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů
k veřejnosti, hromadným sdělovacím prostředkům a zpravodajským agenturám



tvorba a aktualizace databáze kontaktů zástupců médií



příprava tiskových zpráv a jejich distribuce, zveřejňování aktuálních informací organizace



zpracování reportů a mediálních analýz



zveřejňování aktuálních informací organizace



monitorování názorů, stížností a připomínek veřejnosti k činnosti organizace a jejich
vyhodnocování, podávání informací občanům



sledování periodik, vyhodnocování jejich přístupu k vybraným tématům



podíl na tvorbě a vydávání tiskovin, periodik, brožur, infografiky atd.



tvorba strategie digitálních a marketingových aktivit, odpovědnost za obsahovou aktualizaci
webových stránek a sociálních sítích KJM



správa archivu dokumentů, tiskových zpráv, foto a videoarchivu ve spisové službě



zodpovědnost za korektury a kontrolu textů, dohled nad finální podobu materiálů, které se
budou zveřejňovat, případně posílat dále mimo organizaci



publicistická činnost



obsahové řešení, organizace a zajišťování celoknihovních propagačních akcí, účast na
projektech, kampaních a fundraisingu



podíl na rozborové činnosti v oblasti služeb, včetně zpracování statistiky číselných výkonů

POŽADUJEME


magisterské vzdělání v oboru mediální a komunikační studia



příjemné, milé a důstojné vystupování



verbální pohotovost a prezentační způsobilost



numerickou způsobilost, ekonomické a právní povědomí



výborná znalost českého jazyka slovem i písmem



znalost AJ



pokročilá znalost Microsoft Office, základy grafického designu



odolnost vůči stresu, samostatnost, důvěryhodnost



kreativitu



kooperaci



aktivní přístup



flexibilitu

NABÍZÍME


rozmanitou práci



prostor pro seberealizaci a osobní rozvoj



účast na projektech organizace



práci v příjemném a vstřícném kolektivu



možnost vzdělávání v souladu s potřebami zaměstnavatele



zaměstnanecké benefity

Jako příspěvková organizace se řídíme Zákonem č. 262/2006 Sb. a NV 564/2006 Sb. v platném znění.
Tato pozice je zařazena do platové třídy T11 – následná výše platu je pak určena dle dosažené
započitatelné praxe v rozpětí 22.980,- Kč až 33.790,- Kč, po zapracování je přiznáno také osobní
ohodnocení. Pokud jste čerstvým absolventem bez praxe, budeme začínat s částkou 22.980,- Kč.
Nabízíme úvazek 1,0, pracovní poměr na dobu určitou na jeden rok s tříměsíční zkušební dobou a
s dalším výhledem na dobu neurčitou.
Termín nástupu: leden 2021
Zaujala vás tato pozice? Pokud ano, pošlete nám na adresu personalni@kjm.cz svůj profesní životopis
a motivační dopis v českém jazyce nejpozději do 15. 1. 2021.
Kandidáti vybraní do druhého kola výběrového řízení budou pozváni k ústnímu pohovoru.
Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace si vyhrazuje právo prodloužit výběrové
řízení, případně neobsadit pracovní pozici v případě, že uchazeči nenaplní očekávání organizace.
Zároveň si vyhlašovatel vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Bližší informace podá: Bc. Jitka Kotisová tel.: 542 532 103, email: personalni@kjm.cz

