
Kulturní dům Dolní Benešov, příspěvková organizace  

 

 

 

 

 

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

 

na obsazení pozice asistent/ka ředitele – produkční pracovník 

 

 

Místo výkonu práce: Kulturní dům Dolní Benešov, Opavská 161, 747 22 Dolní Benešov 

 

Předpokládaný nástup: 1. 3. 2021. Doba určitá 1 rok, s možností prodloužení pracovního 

poměru na dobu neurčitou. 

 

Charakteristika vykonávané práce:  

 

- komplexní zajištění administrativní a organizační podpory ředitele organizace, 

- správa poplatků, vedení pokladny, příprava účetních podkladů, evidence docházky a majetku 

organizace,  

- pronájmy prostor, 

- příprava, koordinace a realizace kulturních akcí, 

- správa webu a sociálních sítí, včetně marketingových aktivit.  

 

Předpoklady:  

 

- středoškolské vzdělání, všeobecného nebo ekonomického směru,  

- dobrá znalost práce na PC, znalost grafických programů vítána,   

- znalost marketingu na sociálních sítích, 

- znalost kulturní problematiky, společensko-vědní a ekonomický přehled, 

- komunikativnost, zodpovědnost, samostatnost, empatie, kreativita a nadšení, 

- zkušenosti s pořádáním kulturních akcí, 

- logické myšlení, organizační schopnosti, časová flexibilita, 

- ŘP skupiny B (aktivní řidič).  

 

Platové podmínky:  

 

8. platová třída (18 300,00 Kč - 26 830,00 Kč podle délky uznané praxe) v souladu s nařízením 

vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; 

možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

 

Dále nabízíme: 

 

Bonusy/prémie, mobilní telefon, flexibilní začátek/konec pracovní doby, 5 týdnů dovolené, 

stravenky. 

 

 

https://www.msk.cz/http:/www.msk.cz/cz/volna_mista/stupnice-platovych-tarifu-od-1--1--2019-125215/


Požadované doklady: 

- profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností, 

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, 

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 

- přihláška. 

 

Náležitosti přihlášky: 

Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní 

příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k 

pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, datum a podpis. 

 

Podání přihlášek do výběrového řízení:  

 

- lhůta pro podání přihlášek končí 30. 11. 2020 do 12:00 hod. 

- přihlášky mohou být podány poštou, a to písemně v uzavřených obálkách s označením „VŘ – 

asistent/asistentka ředitele – produkční pracovník) – Neotvírat!“ na adresu Kulturní dům Dolní 

Benešov, příspěvková organizace, Opavská 161, 747 22 Dolní Benešov, 

-  za okamžik předání nabídky v případě doručení je považován okamžik převzetí zásilky,  

- uchazeči, kteří nebudou vybráni si mohou vyzvednout doklady k přihlášce zaslané 

k výběrovému řízení na sekretariátu kulturního domu po předchozí domluvě do dne 18. 12. 

2020. Po tomto datu budou nevyzvednuté materiály skartovány,  

- Kulturní dům Dolní Benešov, příspěvková organizace si vyhrazuje právo zrušit výběrové 

řízení a nepřijmout nabídku žádného uchazeče, a to i bez udání důvodu.  

 

O výsledku výběrového řízení budete informování po osobních pohovorech s vybranými 

uchazeči nejpozději do 18. 12. 2020.  

 

 

 

V Dolním Benešově dne 18.11.2020 

 

 

 

Mgr. Viktor Štefek, v.r.  

Ředitel 

 


