MESTO SVIT

PONUKA PRÁCE
Mesto Svit príjme zamestnanca/zamestnankyňu na voľné pracovné miesto samostatný odborný
referent/referentka referátu kultúrno-výchovnej činnosti
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie
- prax v oblasti kultúry a práce v ZPOZ výhodou
- moderátorské schopnosti
- flexibilita, zodpovednosť, samostatnosť
- organizačné a komunikačné schopnosti
- ovládanie softvéru MS OFFICE – mierne pokročilý
- orientácia v legislatíve, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch o samospráve a v oblasti
kultúrnej a divadelnej činnosti
- vodičský preukaz skupiny B výhodou
- znalosť cudzieho jazyka vítaná
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- motivačný list
- štruktúrovaný životopis
- čestné prehlásenie o bezúhonnosti
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov
Obsah pracovnej činnosti:
- zabezpečenie pracovnej činnosti v oblasti kultúrno - výchovnej činnosti
- zabezpečenie akcií ZPOZ - stretnutia jubilantov, prijatie delegácií, moderovanie podujatí
- organizovanie koncertov, divadelných predstavení, kultúrno-spoločenských podujatí mesta
- vyhotovovanie zmlúv o účinkovaní umelca, o poskytnutí dotácií pre kultúrne a cirkevné
organizácie
- realizácie vysielané v mestskom rozhlase
- spolupráca s médiami pri prezentácii mesta
- príprava projektových zámerov v oblasti kultúry
- výkon prenesenej štátnej správy v oblasti divadelnej činnosti v zmysle §2 písm. i) zák. 416/2001
Z. z. v znení zmien a doplnkov,
- spolupráca s kronikárom na vedení kroniky mesta Svit, archivácia obrazových záznamov
a pamätnej knihy mesta
- príprava podkladov, objednávok a krycích listov súvisiacich s pracovnou náplňou, príprava
a tvorba programového rozpočtu mesta v kultúrno-spoločenskej oblasti
Hrubá mzda: 800 eur (podľa platových tried a odpracovaných rokov v závislosti od dosiahnutého
vzdelania, v zmysle § 10 Zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme je možnosť na základe hodnotenia priznať osobný príplatok). Nástup
možný ihneď.
Záujemcovia môžu zaslať žiadosť v termíne do 30. júna 2020 na adresu:
Mestský úrad Svit
Hviezdoslavova 268/32
059 21 Svit
Ing. Dáša Vojsovičová, v.r.
primátorka mesta Svit
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