
 

 

 
 

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa 
 
Druh práce: Výtvarný, grafický a propagační pracovník 
 
Počet obsazovaných míst: 1 
 
Zařazení: oddělení kultury 
 
Platové zařazení: 9. platová třída v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správ 
 
Místo výkonu práce: Kulturní a společenské středisko „Střelnice“, Český Těšín 
 
Charakteristika vykonávané práce: Samostatně tvoří, navrhuje a zhotovuje grafické řešení, zpracovává propagační 
materiály organizace včetně kompletních technických předtiskových příprav. V rámci výstavní činnosti zpracovává 
podklady a tvorbu výstavních plánů a koordinuje, koncipuje a zodpovídá za výstavní práce při instalaci výstav a 
expozic. V rámci propagační činnosti zajišťuje pravidelné kontroly obsahu a stavu propagačních ploch, vitrín, 
nástěnek, výlepových sloupů, propagačních panelů, a jiné. Navrhuje a realizuje výzdobu vnitřních prostor 
organizace. Zajišťuje přípravu a komplexní realizaci výtvarné propagace organizace, navrhuje a zhotovuje reklamní 
objekty. V rámci klubové činnosti samostatně zajišťuje činnost pro děti, mládež a dospělé v rámci zajištění klubů, 
kurzů a pěveckého sdružení Slezan. 
 
Požadované vzdělání: Vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou 

 
Předpoklady: Fyzická osoba je státním občanem České republiky, popřípadě je cizím státním občanem a má v 

České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací 
jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon práce. 
 
Jiné požadavky: Kreativita, samostatnost, velmi dobrá znalost práce s PC a grafického programu CorelDRAW, 
GRAPHICS SUITE, praxe vítána. Řidičský průkaz skupiny B. 
 
Požadované doklady: Profesní životopis se zaměřením na popis vykovávaných činností, výpis z evidence Rejstříku 
trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, přihláška a tři grafické 
zpracování propagačních materiálů: 
1. děti – zájmová aktivita,  
2. dospělí – představení, koncert, festival, (vyberte jeden), 
3. senioři – zábavný workshop (tanec, kvíz, zábava – obsáhněte všechny aktivity). 
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Předpokládaný nástup: Po ukončení výběrového řízení dle dohody. Zástup za nemocenskou. 
 
Přihláška musí obsahovat: vzor přihlášky → ZDE 
 
Přihlášku a výše uvedené materiály doručte osobně, prostřednictvím doručovacích služeb, datovou schránkou, 
popřípadě e-mailem. 
 
Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si  je  osobně  vyzvednout  do  30  dnů po  obdržení  vyrozumění                  
o výsledku výběrového řízení. Nevyzvednuté přílohy přihlášky budou skartovány. 
 
Termín rozhovorů s vybranými uchazeči bude oznámen telefonicky. 
 
Termín doložení podkladů k výběrovému řízení: do 10. června 2022 včetně 
 
Kulturní a společenské středisko „Střelnice“ 
Střelniční 256/1 
737 01  Český Těšín 
 

ID datové schránky: tniwg7f 
e-mail: info@kassct.cz 
tel.: (+420) 558 712 695 
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