Programový produkční pracovník Klubu ATLANTIK

O organizaci
Klub ATLANTIK je součástí organizace CENTRUM KULTURY A VZDĚLÁVÁNÍ, p. o. městského
obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Kromě Atlantiku provozujeme také Výstavní síň Sokolská
26, Klub Parník, Minikino a Kulturní zařízení Gama a jsme také každoročně pořadateli
tradičních venkovních akcí pro veřejnost.
Nabízíme zajímavou práci v nejstarším klubu v Ostravě, který zabírá širokou škálu akcí
zaměřené na literaturu, divadlo, filmy, jedná se o přednášky, přehlídky, výstavy a festivaly.
Jakého člověka hledáme
•
•
•
•
•
•

Organizačně schopného, proaktivního a samostatného
Komunikativního – komunikace je značnou částí pracovní náplně
S celkovým kulturním přehledem
Schopného mluveného i psaného projevu na úrovni
Zvládajícího práci s MS Office a sociálními sítěmi (bude na vás správa facebookových
stránek klubu i jeho akcí)
S ŘP, sk. B (výhoda, nikoli podmínka)

Co bude náplní práce
Plánování a organizace kulturních akcí, příprava kulturních plánů, aktivní účast na
jednotlivých akcích, marketing a propagace akcí
•
•
•
•
•
•
•

sestavování harmonogramů, rozpočtů akcí
psaní anotací, programů, korektury textů
správa sociálních sítí klubu, tvorba aktualizovaného obsahu, událostí
produkční a administrativní práce
vývoj nových námětů a projektů
komunikace s partnery, interprety a návštěvníky
aktivní účast na jednotlivých akcích

Co bude vaší odměnou
•
•
•

Flexibilní pracovní doba odvíjející se od programu
Práce v ojedinělé a významné ostravské instituci
Pracovní poměr na plný úvazek

•
•
•
•
•

5 týdnů dovolené
Stabilita příspěvkové organizace
Stravenky
Plat dle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
Nástup 1. 9. 2021 / dle dohody

Své nabídky zasílejte poštou do 30. 7. 2021 (datum doručení), na adresu CENTRUM KULTURY
A VZDĚLÁVÁNÍ, p. o., Sokolská třída 26/175, Moravská Ostrava a Přívoz, PSČ: 702 00.
Výběrové řízení je dvoukolové. Do druhého kola – k ústnímu pohovoru budou pozváni
vybraní uchazeči z prvního kola.
Součástí písemné nabídky musí být:
•
•
•

Motivační dopis
Strukturovaný profesní životopis s kontaktními údaji (telefon, e-mail)
Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Uvítáme – dramaturgické nápady, nové formáty pro Klub Atlantik.
30. 6. 2021.
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