Městské kulturní středisko Tišnov vyhlašuje výběrové řízení na pozici
Šéfredaktor/ka redakce MěKS
Náplň práce:












Zajišťuje agendy Tišnovských novin (dále jen TN) a Tišnovské televize (TTV): zodpovědnost
za plánování a dodržování výrobního plánu, tvorbu a výrobu TN a TTV
Je zodpovědný za přijímání, sběr a distribuci informací
Vedení redakce MěKS – redaktorů TN a televizního štábu TTV
Správa on-line médií
Redakční práce TN – aktivní vyhledávání a příprava témat, publicistická a reportérská činnost
Redakční práce TTV – aktivní vyhledávání a příprava témat, publicistická, reportérská činnost a
dokumentární činnost
Spolupráce se zpracovatelem grafiky a tisku TN
Spolupráce s redakční radou a Komisí pro komunikaci a média města Tišnova.
Spolupráce s externími spolupracovníky a odbornými garanty
Aktivní vyhledávání inzerentů pro TN a TTV
Dohled a spoluvytváření dramaturgického plánu vysílání TTV

Požadavky:

















minimálně středoškolské vzdělání
výborné komunikační a organizační schopnosti
slušné a kultivované vystupování
zájem o kulturu, společnost a media
samostatnost
kreativita
komunikativnost
morální bezúhonnost
nadprůměrná uživatelská znalost PC (znalost Word, Excel, Powerpoint, i-net, sociální sítě)
znalost grafických a postprodukčních programů výhodou
orientace ve výrobních postupech tiskovin a multimédií výhodou
základní přehled o obchodním styku
základní znalost alespoň jednoho světového jazyka, ideálně ANJ
ŘP – skup. B
časová flexibilita podmínkou
předchozí zkušenosti z editorské práce a práce v médiích výhodou

Nabízíme:








práci na plný úvazek
platové podmínky dle nařízení vlády č. 564/ 2006 Sb. v platném znění, 9. platová tř. (17.600,26.500,-)
nástup v srpnu 2019 nebo dohodou
zajímavou a tvůrčí práci
výborný pracovní kolektiv
příjemné pracovní prostředí
firemní benefity

Náležitosti přihlášky:




strukturovaný životopis
motivační dopis
písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu

zákona o Ochraně osobních údajů subjektu č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,


v účinném znění a Nařízením (EU) 2016/679 (Nařízení GDPR).

dodání tří textů:
1. anotace ke koncertu libovolného umělce,
2. pozvánka určená na distribuci prostřednictvím on-line medií na kulturní festival,
3. úvaha na téma: „Kvalita podnikatelských služeb v městě Tišnově“ (rozsah maximálně 2
normostrany).

Informace o uvedené pozici poskytuje Bc. Iveta Kolářová, tel.: +420 549 410 082, mzdy@kulturatisnov.cz.
Přihlášky podávejte nejpozději do 19. 7. 2019, poštou na adresu MěKS, Mlýnská 152, 666 01 Tišnov,
nebo e-mailem mzdy@kulturatisnov.cz.

Výběrové řízení proběhne v týdnu 22. - 26. 7. 2019
Městské kulturní středisko si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv v průběhu zrušit.

