
Ředitelka Městského kulturního střediska Nový Jičín, p. o. 
vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

vedoucí Kina Květen Nový Jičín  

Pracovní činnost: koordinační, projektový a programový pracovník, vedoucí střediska Kina 
Květen, Nový Jičín  

Hlavní pracovní náplň:  

- zajištění řádného chodu kina po technické, dramaturgické stránce 
- zajištění PR strategie kina 
- aktivní sledování vývoje světové a české kinematografie 
- aktivní marketingové vystupování a nabízení reklamního prostoru 
- zpracování programového profilu a plánu činnosti kina 
- řízení pracovního kolektivu kina (promítačů, pokladních, provozních zaměstnanců) 
- realizace spolupráce s místními školami, spolky, organizacemi, realizace volnočasových 

aktivit 
- příležitostná realizace nefilmových kulturních  aktivit  
- sledování nových zákonů, týkajících se provozu organizace a jejich neprodlené 

uplatnění v praxi 

Požadavky: minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, vyšší odborné vzdělání nebo 
vysokoškolské vzdělání výhodou  

- uživatelská znalost práce na  PC (znalost WORD, EXCEL, POWERPOINT, i-netové 
vyhledávače, sociální sítě, práce s databázemi atd. na velmi dobré úrovni) 

- přehled o současné české i světové filmové tvorbě 
- zájem o kulturu, základní přehled o dějinách filmu 
- ŘP – skupina B 
- časová flexibilita podmínkou 
- kreativita, komunikativnost, samostatnost, organizační schopnosti 
- praxe ve vedení kina výhodou 

Místo výkonu práce: Nový Jičín 

Doba výkonu práce: pracovní poměr na dobu neurčitou 

Platové zařazení: 9. nebo 10. platová třída (dle míry dosaženého vzdělání)  dle nařízení vlády 
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů 

Předpokládaný nástup: od 1. 9. 2019, případně dle dohody po ukončení výběrového řízení 

Písemnou přihlášku s doklady – životopis včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a 
odborných znalostech, dovednostech, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém 
vzdělání, koncepci Kina Květen (dramaturgická a personální na období 2020/2021 v rozsahu 



min. 2 stran formátu A4), výpis z evidence Rejstříku trestu ne starší než 3 měsíce  zašlete 
v termínu do 27. 5. 2019 písemně na adresu Městského kulturního střediska Nový Jičín, p. o., 
Masarykovo náměstí 32/20, 741 01 Nový Jičín nebo osobně doručte na podatelnu Městského 
kulturního střediska Nový Jičín, p. o., Masarykovo náměstí 32/20, 741 01 Nový Jičín.  

Obálku označte: „NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ vedoucí Kina Květen Nový Jičín“. 
Informace podá ředitelka MKS Nový Jičín Bc. Iva Pollaková, tel: 556 706 691. Vyhlašovatel si 
vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, rovněž si vyhrazuje právo 
žádného z účastníků nevybrat.  

 


