Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152
Vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Vedoucí Turistického informačního centra
Náplň práce:

-

vytváření dlouhodobých koncepcí TIC
personální zajištění chodu kanceláře a provozu veřejných toalet
komplexní zajišťování ochrany, provozu, ošetřování a správy prostor TIC a veřejných toalet
zpracování rozpočtu střediska, kontrola jeho plnění, vedení pokladny střediska
aktivní činnost ve vyhledávání dotací, administrativa dotací
organizace návštěvnického provozu, zajištění veškerých služeb pro návštěvníky

-

rezervace termínů kulturních a společenských akcí, pronájmy a prohlídky prostor
předprodej vstupenek na kulturní a společenské akce
součinnost při organizování kulturních a společenských akcí (vstupné, občerstvení, ubytování)

správa facebookového profilu, vkládání dat na internetové portály zaměřené na turismus
koordinace výlepů plakátů a billboardů po Tišnově a okolí
spolupráce s dalšími informačními centry v regionu.

Požadujeme:
- min. střední škola s maturitou
- výborné komunikační a organizační schopnosti
- nadprůměrná uživatelská znalost PC (znalost Word, Excel, Powerpoint, i-netové vyhledávače,
sociální sítě, práce s databázemi atd. na velmi dobré úrovni)
- znalost regionu podmínkou
- Nj nebo Aj podmínkou
- zájem o kulturu, samostatnost, kreativita, pečlivost, komunikativnost, časová flexibilita, přehled o
obchodním styku
- ŘP – skup. B výhodou
Nabízíme:
- práci na plný nebo částečný úvazek
- platové podmínky dle nařízení vlády č. 263/2018 Sb. v platném znění, 8. platová tř.
- nástup 1. října 2019
- pracoviště v Tišnově, Nám. Míru 120
- výborný pracovní kolektiv, firemní benefity
Náležitosti přihlášky:
- strukturovaný životopis
- motivační dopis
- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu
GDPR, podrobnosti na https://www.mekstisnov.cz/meks/o-nas
Městské kulturní středisko si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv v průběhu zrušit.
Informace o uvedené pozici poskytuje Martina Pavlíčková, ekonom@kulturatisnov.cz, 549 410 082.
Přihlášky podávejte nejpozději do 15. 8. 2019, poštou na adresu MěKS, Mlýnská 152, 666 01 Tišnov,
nebo e-mailem ekonom@kulturatisnov.cz.
Výběrové řízení proběhne v pátek 16.8.2019 v době 8:00-12:00.

