VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení na následující pracovní
místo:

PRODUKČNÍ/VEDOUCÍ TECHNICKO-PRODUKČNÍHO ÚSEKU
Úvazek: celý, 40h/týden
Pracovní doba: pružná – nerovnoměrná
Místo výkonu práce: Opava, Dům umění a Obecní dům
Nástup: 1. 10. 2022
Charakteristika vykonávané práce:
 organizačně, technicky a personálně zajišťuje akce pořádané Opavskou kulturní organizací p. o. a
pronájmy prostor Obecního domu, Domu umění a kostela sv. Václava,
 koordinuje, řídí a zodpovídá za zvukaře, techniky, kustody Galerie Eisler v Obecním domě, v klubu
ART a v Domě umění a kostele sv. Václava, zajišťuje jim veškerá pravidelná školení,
 spolupracuje se správcem majetku a údržbářem – řidičem,
 průběžně kontroluje a koordinuje nábor nových kustodů, zvukařů a techniků, pro přípravu smluv
předává s předstihem administrátorce veškeré podklady pro tvorbu DPP a DPČ,
 zajišťuje řešení technických opatření, napravování závad ve spolupráci se správcem majetku a
údržbář – řidičem,
 zajišťuje technickou přípravu kulturních akcí ve spolupráci s dramaturgem kulturních akcí a
vedoucím expozice, v případě potřeby dohlíží na udržování pořádku v prostorách Obecního domu,
Domu umění a kostela sv. Václava,
 v případě potřeb spolupracuje s příslušným odborem Magistrátu města Opavy,
 pronajímatele všech prostor organizace informuje o dodržování bezpečnostních podmínek, dále
dohlíží na dodržování podmínek pronájmů,
 za svůj úsek tvoří objednávky na nákup spotřebního materiálu a služeb dle potřeb, po schválení
ředitelkou organizace,
 spolupracuje s administrátorkou organizace při uzavírání smluv o pronájmech,
 organizuje přepravu vybavení pro kulturní akce a technický provoz organizace,
 podává návrhy a požadavky ředitelce organizace na vybavení, úpravu a údržby výstavních prostor
Obecního domu, klubu ART a neprodleně hlásí závady jakéhokoliv druhu na zařízení a vybavení,
nebo ztrátu majetku,
 zajišťuje odvoz plakátů na technické služby ve stanovených termínech,
 vykonává i jiné práce podle pokynů ředitelky organizace.
Platové zařazení:
8. platová třída, (v rozmezí 18.300 Kč - 26 830 Kč, dle délky praxe + příplatek za vedení) v souladu
s nařízením vlády č. 341/2017 Sb. nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, odměňování – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Kvalifikační předpoklady:
- střední vzdělání s maturiní zkouškou
- praxe v oblasti hudebního či galerijního provozu (produkce, divadelní technika apod.) výhodou
- základní znalost či orientace v oblasti AV techniky (video, zvuk, světla)
- zkušenosti se správou prostor a technického vybavení (jednoduchá údržba a opravy)

Další požadavky:
- schopnost vykonávat fyzicky náročnější práce, zkušenost s manuální prací
- spolehlivost, svědomitost, občanská a morální bezúhonnost
- dobré komunikační schopnosti
- základní počítačová gramotnost
- časová flexibilita (ochota příležitostně pracovat o víkendech a svátcích)
- řidičský průkaz sk. B
Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
 přesné označení výběrového řízení
 jméno, příjmení, titul uchazeče
 datum a místo narození uchazeče
 místo trvalého pobytu uchazeče
 telefonické a e-mailové spojení uchazeče
 datum a podpis uchazeče
K přihlášce připojte tyto doklady:
 životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, získaných
oprávněních a certifikátech
 úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 úředně ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
 písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů Opavské kulturní
organizaci, příspěvkové organizaci pro účely personální činnosti a pro plnění úkolů uložených
zákonem po celou dobu trvání výběrového řízení
Písemnou přihlášku s výše uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně na recepci
Obecního domu na adrese:
Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace
Ostrožná 236/46
746 01 Opava
Na obálku uveďte:
„NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 1 / 2022 – PRODUKČNÍ/VEDOUCÍ TECHNICKO-PRODUKČNÍHO
ÚSEKU“
Termín ukončení příjmu přihlášek: doručením dne 16. 9. 2022 do 12:00 hodin.
Přihlášky doručené po stanovené lhůtě budou vyřazeny. Uchazeči, kteří doručí veškeré požadované
dokumenty ve stanovené lhůtě, budou pozváni k ústnímu pohovoru, který se uskuteční v týdnu od 20. 9.
- 27. 9. 2022.
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Mgr. Bc. Eva Týlová, DiS.
ředitelka organizace

Bližší informace:
Pavlína Černínová, administrátorka
tel.: 734 355 350; e-mail: sekretariat@oko-opava.cz
recepce Obecního domu (provozní doba: denně od 10:00 do 18:00 hodin)
tel.: 553 791 947, 734 518 907; e-mail: obecni.dum@oko-opava.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodů.

