Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková
organizace
vyhlašuje výběrové řízení č. 2/2022

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - „programový a koordinační pracovník“
Baví vás práce s lidmi? Máte rád kulturu a hlavně literaturu? Máte zkušenosti s pořádáním kulturních
akcí? Tak to by vás mohla zajímat práce v oddělení Kulturně vzdělávacích služeb Knihovny Jiřího
Mahena v Brně. V současnosti hledáme kolegu na pozici organizátor kulturních a vzdělávacích akcí.
Budete vytvářet a realizovat volnočasové programy nejrůznějších typů.

CO BUDE VAŠÍM ÚKOLEM









příprava místnosti pro přednášku, kurz nebo kulturní vystoupení
příprava techniky a její ovládání
dohoda s účinkujícími a starost o jejich blaho
příjemná komunikace s návštěvníky akce a odpovídání na jejich dotazy
postarat se o to, aby všichni akci našli (vnitřní informační systém)
podíl na dramaturgii a obsahu
podíl na propagaci a dokumentaci akcí (foto/video)
uvádění a moderování pořadů

POŽADUJEME:










minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
komunikativnost a příjemné vystupování
výborná znalost českého jazyka a znalost cizího jazyka
všeobecný kulturní přehled a orientace v aktuálním kulturním dění
znalost práce s programem Microsoft Office
orientace na sociálních sítích
kreativitu a aktivní přístup
flexibilitu
zodpovědnost a samostatnost

A NAVÍC VÍTÁME VAŠI…
 zkušenost na obdobné pozici
 orientaci v literatuře
 kreativitu v práci s fotkami a grafickými programy

NABÍZÍME:









rozmanitou práci v příjemném a moderním prostředí organizace přátelské rodině
jistotu a stabilitu příspěvkové organizace
prostor pro seberealizaci a osobní rozvoj
příjemné pracovní prostředí v přátelském kolektivu
vzdělávání v souladu s potřebami zaměstnavatele
rozmanitou práci
možnost získání zajímavých zkušeností
5 týdnů dovolené

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 T9 – následná výše platu je pak určena dle dosažené
započitatelné praxe v rozpětí 19.730,- Kč až 28.920,- Kč, po zapracování je přiznáno také osobní
ohodnocení. Pokud jste čerstvým absolventem bez praxe, budeme začínat s částkou 19.730,- 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: duben 2022.
Zaujala vás tato pozice? Pokud ano, pošlete nám na adresu personalni@kjm.cz svůj profesní životopis
v českém jazyce nejpozději do 28. 2. 2022.
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

