
 

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 

Městské centrum kultury a vzdělávání, p.o. Týn nad Vltavou vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

PRODUKČNÍ/POKLADNÍ 

 

Popis pracovní pozice 

Název pozice 

- produkční/pokladní MDK Sokolovna 

Místo výkonu práce 

- Týn nad Vltavou 

Nástup 

- 1. června 2021 (v případě rozvolnění opatření v souvislosti s pandemií Covid-19 možný 

nástup i dříve) 

Požadavky pro výkon práce 

- vzdělání střední úplné podmínkou (vzdělání v oboru produkce, dramaturgie nebo příbuzného 

oboru výhodou) 

- produkční zkušenosti výhodou 

- uživatelská znalost práce na PC (MS Office, cloudové služby Google) 

- trestní bezúhonnost 

- kreativita, spolehlivost, schopnost samostatné i týmové práce, ochota učit se, časová 

flexibilita, organizační schopnosti 

- řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič/ka) 

Pracovní náplň 

- prodej vstupenek a práce na pokladně MDK Sokolovna 

- koordinace termínů akcí pořádané cizími subjekty a MCKV 

- koordinace nahlášených akcí 

- dekoratérské a aranžérské práce (výzdoba plesů atp.) 

- komunikace s externími dodavateli, zajišťování nezbytné související administrativy  

- vedení zaměstnanců při pořádání kulturních akcí 

- uvaděčská činnost  

- spolupráce na přípravě a realizaci projektů MCKV 

- plnění dalších úkolů podle pokynů vedení MCKV 

 

 

 

 



Nabízíme 

- pracovní úvazek 1,0  

- pracovní poměr na dobu neurčitou 

- možnost uplatnění vlastních nápadů 

- možnost seberealizace 

- platová třída 8, stupeň dle praxe podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. a dalších právních 

předpisů, po zkušební době možnost získání osobního příplatku 

Náležitosti přihlášky 

- Strukturovaný životopis  

- motivační dopis 

- vybraní uchazeči budou vyzváni k osobnímu pohovoru, kde doloží prostou kopii dokladu o 

nejvyšším dosaženém vzdělání a výpis z trestního rejstříku ne starší než 3 měsíce 

 

Přihlášky zasílejte do 31. března 2021 mailem na David.Slepicka@tnv.cz, nebo poštou na Městské 

centrum kultury a vzdělávání, Tyršova 424, Týn nad Vltavou, 375 01  

Případné dotazy zodpoví ředitel Městského centra kultury a vzdělávání David Slepička, email: 

David.Slepicka@tnv.cz, tel.: 774 838 475 

 

Místo bude obsazeno výběrem z uchazečů. Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení bez udání 

důvodu zrušit. Odesláním přihlášky do VŘ udělujete Městskému centru kultury a vzdělávání souhlas 

se zpracováním osobních údajů ve smyslu nařízení EU 2016/679 po dobu trvání výběrového řízení. 

Nevyžádané materiály budou po jeho skončení skartovány 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Městské centrum kultury a vzdělávání 

Městské centrum kultury a vzdělávání (MCKV), Tyršova 424, 375 01 Týn nad Vltavou 
  
Příspěvková organizace města Týn nad Vltavou, registrovaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka č. 531 zaregistrována 
dne 1. června 2009 
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