Střelniční 256/1, 737 01 Český Těšín

Nabídka pracovní pozice – PROVOZNĚ TECHNICKÝ PRACOVNÍK
Kulturní a společenské středisko „Střelnice“, příspěvková organizace města Český Těšín,
Střelniční 256/1, Český Těšín, PSČ 737 01, vyhlašuje nabídku na pracovní pozici PROVOZNĚ
TECHNICKÝ PRACOVNÍK s výkonem místa práce Střelniční 256/1, 737 01 Český Těšín
NABÍZÍME:
 plný pracovní úvazek na dobu neurčitou. Zahájení pracovního poměru možné dle
domluvy po ukončení výběrového řízení, nejdříve od 1.1.2022,
 zázemí stabilní organizace,
 perspektivní pozici,
 9. platovou třídu, platové podmínky dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
 odpovídající finanční ohodnocení, možnost osobního příplatku a mimořádných složek
platu dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
HLAVNÍ POVINNOSTI A ODPOVĚDNOSTI:
 zajišťuje samostatně technické práce v objektech organizace (zvuk světla),
 zajišťuje údržbu, kontrolu a provádění oprav svěřených technických zařízení,
 zajišťuje, realizuje, navrhuje 1x měsíčně grafické zpracování přehledu činnosti
organizace,
 správa, tvorba, údržba webu organizace, Wordpress
 koordinuje a komplexně zajišťuje přípravu a samotný průběh kulturně-společenských
akcí po provozní stránce,
 komplexní správa v rámci informačních technologií,
 fyzická výpomoc při hlavní a hospodářské činnosti organizace.
KANDIDÁT MUSÍ PROKÁZAT:
 technickou zdatnost,
 znalost práce s PC a správu webových stránek,
 znalost práce s grafickými programy.
VÝHODOU:
 praxe v příbuzném oboru výhodou,
 znalost práce s PC a technickým zařízením,
 řidičské oprávnění skupiny B.
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OBSAH A ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ:
 jméno a příjmení
 datum a místo narození
 místo trvalého pobytu
 kontaktní adresu (liší-li se od místa trvalého pobytu)
 e-mailovou adresu a telefonický kontakt
 strukturovaný životopis
 výpis z rejstříku trestu
 požadované materiály zašlete na e-mailovou adresu renata.krivankova@kassct.cz,
popř. doručte do sídla organizace Kulturního a společenského střediska „Střelnice“ na
ulici Střelniční 256/1, 737 01 Český Těšín.

Kontaktní osoba: Renata Křivánková, tel: +420 733 530 842
Vyhlášeno dne 01.11.2021 do 8.12.2021 včetně.
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