Městská knihovna Blansko
hledá vhodné uchazeče na pozici

kulturně-edukační pracovník
Jedná se o rozmanitou práci s důrazem na organizaci a zajištění kulturně-vzdělávacích akcí.

Náplň práce:
•
•
•
•

kompletní zajištění kulturně-vzdělávacích akcí v knihovně (výběr témat, propagace, organizace)
donášková služba imobilním čtenářům
aktivní pomoc při knihovnických projektech (Blanenská univerzita, PC kurzy, tvořivé dílny atd.)
spolupodílení se na koncepci kulturní a edukační činnosti knihovny

Požadujeme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

všeobecný kulturní a literární přehled
vlastní myšlenky a nápady na pořádání akcí
dobré vyjadřovací schopnosti a komunikační dovednosti
vyšší počítačová gramotnost podmínkou
samostatnost a zodpovědnost při plnění úkolů, schopnost týmové spolupráce
časovou flexibilitu – pracovní doba nezřídka odpoledne a v podvečer
odolnost vůči stresu, veselou mysl a schopnost improvizace, příjemné vystupování
aktivní přístup, vysoké pracovní nasazení, pečlivost
občanská a morální bezúhonnost

Výhodou:
- znalost grafického programu (tvorba plakátů) a estetické cítění
- orientace v programu Wordpress
- zkušenosti s kulturní činností v organizaci podobného typu

Vzdělání: minimálně středoškolské s maturitou
Nabízíme:
•
•

částečný pracovní úvazek 0,75 (30 h/týden) a pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení
platové zařazení – 8. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění

Pracovní doba: nerovnoměrné rozvržení v závislosti na pořádaných akcích (rozmezí od 10:00 do 20:00)
Nástup: od 1. 9. 2018 (případně dle domluvy)
V případě zájmu zasílejte společně s životopisem i Váš rozpracovaný návrh na akci realizovatelnou
v knihovně dle vlastního výběru + návrhy na další činnost Blanenské univerzity (nejen) pro seniory a to
do 15. 6. 2018 na reditel@mk.blansko.cz (do předmětu uveďte „Kulturní pracovník“).
Případně posílejte poštou na adresu Městská knihovna Blansko, Rožmitálova 4, 678 22 Blansko (na obálku
prosíme heslo „Kulturní pracovník“), nebo odevzdávejte v zalepené obálce v knihovně.
Městská knihovna Blansko si vyhrazuje právo prodloužit nebo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.
Zasláním životopisu včetně požadovaných příloh dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů (OÚ) a to v souladu s Obecným nařízením o ochraně
osobních údajů (EU) 2016/679. Vaše OÚ budou považovány za diskrétní a bude s nimi nakládáno pouze po dobu trvání výběrového řízení a následně dle
Spisového a skartačního řádu. Současně tímto stvrzujete, že OÚ uvedené v zaslaném životopise jsou pravdivé. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat písemným
sdělením doručeným na adresu knihovny. Dále máte právo na umožnění přístupu k Vašim OŮ, vymazání OÚ (popř. omezení jejich zpracování), podání stížnosti
u dozorového orgánu.

