
 
 

 

Klub kultury Napajedla, p. o. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

Pracovník Informačního centra a Muzea Napajedla 

 

Pracovní poměr: na dobu určitou, nástup možný od 15. 1. 2018  

Místo výkonu práce: Klub kultury Napajedla, p. o., Komenského 304, Napajedla 

Náplň práce: 

 Provoz informačního centra 
 Propagace města, muzea, informačního centra a akcí Klubu kultury 
 Distribuce propagačních materiálů 
 Provozní zajištění muzea 
 Pomoc při organizaci, instalaci a deinstalaci výstav v muzeu 
 Občasná průvodcovská činnost 
 Pomoc s evidencí sbírek 

Nabízíme: 

 9. platová třída – Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. 
 Dle pracovních výsledků možnost osobního ohodnocení 
 Stravenky 
 Příspěvek na ošatné 
 25 dnů dovolené 

Požadavky pro vznik pracovního poměru: 

 SŠ/VŠ vzdělání 
 Znalost AJ nebo NJ na komunikační úrovni 
 Dobrá znalost práce na PC 
 Schopnost týmové práce, komunikační schopnosti, pečlivost, organizační talent, 

otevřenost pro práci s lidmi, zvládání stresových situací, schopnost prezentace, 
samostatný a iniciativní přístup k práci 

 Časová flexibilita, ochota pracovat i ve dnech pracovního klidu a pracovního volna 
 Řidičský průkaz skupiny B 
 Znalost oblasti (Napajedla a okolí) a přehled v oblasti kultury a umění výhodou 
 Praxe v oboru výhodou. 

  



 
 

Bližší informace: Kateřina Barešová, zástupkyně ředitelky Klubu kultury Napajedla, p. o. – 
klub.kultury@napajedla.cz 

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: 

 jméno, příjmení, titul, 
 datum a místo narození, 
 státní příslušnost, 
 místo bydliště, 
 číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu povolení k pobytu, jde-li o cizího 

státního občana, 
 kontaktní spojení (telefon, e-mail), 
 souhlas s využitím osobních údajů pro účely výběrového řízení, 
 datum a podpis uchazeče. 

K písemné přihlášce nutno doložit životopis zaměřený na údaje o dosavadních 
zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech. 

Přihlášky k výběrovému řízení zasílejte nejpozději do 31. 12. 2017 v obálce označené 
heslem: „NEOTVÍRAT – výběrové řízení na pozici „Pracovník Informačního centra a Muzea 
Napajedla“ na adresu: 
Klub kultury Napajedla p. o., Komenského 304, 763 61 Napajedla 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit nové výběrové 
řízení. 

*nevyžádané materiály s osobními údaji budou po ukončení výběrového řízení skartovány* 

 
 


