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Město Frýdlant 
Nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant 

Tajemnice Městského úřadu Frýdlant vyhlašuje  

 

výběrové řízení 

na obsazení pracovního místa: 

vedoucí   kina  
při Městském úřadu Frýdlant 

 
 

Charakteristika vykonávané činnosti: 

- zajištění chodu kina po technické, dramaturgické stránce 

- zajištění PR strategie 

- řízení pracovního kolektivu  (promítači, pokladní, provozní zaměstnanci) 

- sledování vývoje světové a české kinematografie 

- zajištění nefilmových kulturních aktivit 

- spolupráce s místními školami, organizacemi 

- administrativní činnosti spojené s provozem  

- provoz občerstvení 

 

Požadavky:  

- minimálně středoškolské vzdělání, nejlépe technického směru 

- uživatelská znalost práce na PC (ovládání e – mailu, internetu, práce se soubory a adresáři, 

program EXCEL, WORD, POWERPOINT) 

- znalost programu Coloseum výhodou 

- základní znalost anglického jazyka 

- přehled o současné i světové filmové tvorbě 

- zájem o kulturu 

- ŘP – skupina B 

- časová flexibilita podmínkou 

- kreativita, komunikativnost, organizační schopnosti, samostatnost 

- praxe ve vedení kolektivu výhodou 

 

Platové ohodnocení: 
odměňování dle zák. 262/2006 Sb., v platném znění, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění a 

předpisy souvisejícími 

 

Místo výkonu práce: 

Městské kino Frýdlant 

 

Pracovní poměr: 

- 20 hod./týden 

- na dobu neurčitou s nástupem 1. března 2020 nebo dohodou 

 

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat: 

- označení výběrového řízení  

- jméno a příjmení uchazeče 

- datum a místo narození, místo trvalého pobytu 

- datum a podpis uchazeče 
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K přihlášce bude připojeno: 

- strukturovaný životopis 

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců 

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

 

Lhůta a způsob pro podání přihlášek: 

- do 11. února 2020  poštou na adresu MěÚ Frýdlant nebo osobně do podatelny úřadu (budova 

radnice) 

 

     

 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 

 

28. ledna 2020 

 

 

Ing. Veronika Bubeníčková 

Tajemnice MěÚ Frýdlant 

 

 

 

 

mailto:mesto@mu-frydlant.cz
http://www.mesto-frydlantc.cz/

