Městské kulturní centrum Poděbrady
Jiřího náměstí 1 / I, 290 01 Poděbrady
IČO: 16577434, DIČ: CZ16577434
Divadlo Na Kovárně I Zámecký biograf

Městské kulturní centrum Poděbrady vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní funkce

samostatný/á organizační pracovník a referent/ka propagace
Pracovní poměr: na dobu určitou 2 roky – zástup za mateřskou dovolenou
Místo výkonu práce: Poděbrady
Předpoklady pro výkon funkce: uchazeč(ka) musí být státním občanem České republiky, pokud
je cizím státním občanem, musí mít v České republice trvalý pobyt, dosáhl(a) 18 let, je způsobilý(á)
k právním úkonům, je bezúhonný(á).
Další předpoklady: dokončené střední vzdělání s maturitní zkouškou
Výhodou je:
• umění jednat s lidmi (dobré komunikační vlastnosti)
• uživatelská znalost práce na PC
• řidičský průkaz sk. B
• spolehlivost, samostatnost, organizační schopnosti, ochota učit se a dále se vzdělávat
Platové zařazení: 8. platová třída
Předpokládaný nástup do pracovního poměru: 1. 10. 2020 nebo dle dohody
Písemná přihláška uchazeče(ky) k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat jeho:
Jméno, příjmení, příp. titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo
občanského průkazu (u cizího státního občana číslo dokladu k povolení pobytu), datum a podpis
uchazeče(ky).
K přihlášce připojí uchazeč(ka) tyto doklady:
a) životopis, ve kterém uchazeč(ka) uvede údaje o absolvovaném vzdělání, o dosavadních
zaměstnáních, o odborných znalostech a dovednostech v uvedené oblasti,
b) výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřenou kopii),
u cizích státních příslušníků doklady dle zákona č. 312/2002 Sb., § 6 odst. 4 písm.b),
c) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém (ukončeném) vzdělání
Lhůta pro podání přihlášky: do 18. 9. 2020 do 15.00 hodin
Bližší informace o pracovní náplni na tel. 724 028 444
Způsob podání přihlášky: v zalepené obálce, na které bude výrazně uvedeno „NEOTVÍRAT –
výběrové řízení – Propagace“ adresované na ředitelku Městského kulturního centra Poděbrady
Ing. Lucii Kurkovou, Jiřího náměstí 1, 290 01 Poděbrady. Na zadní straně obálky bude uvedeno
jméno, příjmení a adresa uchazeče.
1. doručené osobně do kanceláře Městského kulturního centra Poděbrady na 1. nádvoří zámku
(v době od 9.00 do 15.00)
2. nebo odeslané poštou na uvedenou adresu.
Po skončení výběrového řízení budou všechny písemné materiály poskytnuté uchazeči skartovány.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení, a to i v jeho průběhu. Uchazeči nemají
právo se proti zrušení výběrového řízení odvolat.
Zveřejněno v Poděbradech dne 3. 9. 2020
Ing. Lucie Kurková
ředitelka Městského kulturního centra Poděbrady
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