
PRODUKČNÍ KULTURNÍCH POŘADŮ A DALŠÍCH AKCÍ 
Popis práce:
–  příprava a organizace související s realizací divadelních představení, koncertů a dalších kulturních pořadů 

v kulturním domě i open air programů (Mělnické kulturní léto, Vánoční trhy),
–  spolupráce s účinkujícími, s externími agenturami a dodavateli,
–  organizace programů pro školy, komunikace se zástupci škol,
–  jednání s podnájemci prostor Masarykova kulturního domu, spolupráce při organizaci akcí,
–  spolupráce s oddělením propagace,
–  spolupráce s ekonomickým oddělením.

Požadujeme:
–  minimálně ukončené středoškolské vzdělání,
–  způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost,
–  zkušenost v oblasti organizace a produkce kulturních akcí (minimálně rok praxe),
–  výborné komunikační a organizační schopnosti,
–  časovou flexibilitu, práci ve večerních hodinách,
–  samostatnost při řešení zadaných úkolů, spolehlivost, odpovědnost, kreativní přístup,
–  řidičský průkaz skupiny B.

Výhodou:
–  znalost cizího jazyka,
–  dobrá orientace v nabídce kulturních služeb a aktivní zájem o kulturu.

Nabízíme:
–  pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou,
–  mzdu ve výši 23.000 Kč s možností nárůstu po skončení tříměsíční zkušební lhůty + pravidelné osobní  

ohodnocení ve formě odměn dle pracovních výsledků,
–  flexibilní pracovní dobu,
–  5 dnů dovolené navíc (celkem 25 dnů v roce),
–  příspěvek na stravování,
–  příspěvek na penzijní připojištění,
–  zvýhodněné vstupné na akce pořádané zaměstnavatelem.
Předpokládaný termín nástupu: ihned, nejpozději 1. dubna 2019. 

Místo výkonu práce:
Masarykův kulturní dům, U Sadů 323, Mělník

Strukturovaný životopis s kontaktními údaji spolu s motivačním dopisem (maximálně jedna strana) zasílejte 
do 20. ledna 2019 na e-mailovou adresu lesnerova@mekuc.cz

Do předmětu zprávy napište „Produkční“.

Zasláním životopisu udělujete naší společnosti souhlas se zpracováním a uchováním Vašich osobních údajů v souladu se zákonem  
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to na dobu nezbytně nutnou pro výběr uchazeče na uvedenou pozici.  
Současně potvrzujete, že osobní údaje uvedené v zaslaném životopisu jsou přesné a pravdivé.

Mělnické kulturní centrum, o.p.s.,  
hledá do svého týmu nového kolegu / novou  
kolegyni na pozici


