Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace
vyhlašuje výběrové řízení č. 1/2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - vedoucí oddělení Kulturně-vzdělávací služby
Dokážete vést menší tým a máte zájem se dále profesně rozvíjet? Chcete pracovat
v prostředí, které žije kulturními akcemi? Jestliže ano, rádi Vás přivítáme v našem
přátelském týmu.
Hledáme kolegyni nebo kolegu, na kterého se budeme moci plně spolehnout, který
dokáže zvládnout organizaci akcí, nečekané situace, dokáže uvést a případně i
moderovat akci.

CHARAKTERISTIKA POZICE
 poskytování vysoké úrovně zákaznického servisu při pořádání kulturních akcí
KJM
 příprava plánu kulturních akcí pořádaných KJM a zajištění kompletní přípravy a
organizaci kulturních akcí, včetně související administrativy
 dohled nad komplexní kontrolou stavu techniky, zhodnocování jejího stavu,
eventuálně výběr nové techniky
 efektivní organizace úkolů oddělení a stanovení priorit
 motivace a rozvoj svěřeného týmu
 evidence, analýzy a reporting

POKUD VÁS TATO POZICE ZAUJALA, POŽADUJEME:
minimálně středoškolské vzdělání
výborné organizační a komunikační schopnosti
empatii a vstřícnost ke klientům knihovny – práce s lidmi je hlavní náplní práce
knihovníka ve veřejné knihovně
 spolehlivost, ohleduplnost ke kolegům a týmového ducha – dobré vztahy jsou pro
nás důležité
 ochotu podílet se na běžném provozu oddělení při zajištění akcí a zástupů za své
podřízené
 časovou flexibilitu, pracujeme ve směnném provozu – akce zpravidla probíhají
v čase od 8:00 do 20:00 hodin. Jednou za měsíc podíl na sobotním provozu
knihovny, nárazově je nutná i účast na mimořádných večerních a víkendových
akcích




CO MŮŽETE ČEKAT DALŠÍHO:






přátelský kolektiv a zajímavou náplň práce
možnost dalšího vzdělávání v souladu s naším zaměřením
25 dnů dovolené a 3 dny indispozičního volna
stravenky
čtenářskou registraci zdarma

PLATOVÉ PODMÍNKY:
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 T10 – následná výše platu je pak určena dle
dosažené započitatelné praxe v rozpětí 19.110,- Kč až 28.750,- Kč. Pokud jste čerstvým
absolventem bez praxe, budeme začínat s částkou 19.110,- Kč.
Nabízíme úvazek 1,0, pracovní poměr na dobu určitou na jeden rok s tříměsíční zkušební dobou
a s dalším výhledem na pokračování smlouvy.
Termín nástupu: březen 2019
Zaujala vás tato pozice? Pokud ano, pošlete nám na adresu personalni@kjm.cz svůj profesní
životopis a motivační dopis v českém jazyce.

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

