Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
MĚSTO MIMOŇ
Tajemnice úřadu
Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

vyhlašuje dne 9.5.2018 výběrové řízení na obsazení pracovní pozice :
referent Odboru kultury MěÚ Mimoň
Platové zařazení : dle zákona 262/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a nařízení vlády č.564/2006 ve z.p.p. (8.až 9. platová dle
dosaženého vzdělání a náročnosti vykonávané práce
Pracovní poměr na dobu neurčitou
Rozsah výkonu práce : 40 hodin týdně
Místo výkonu práce : město Mimoň
Předpokládaný nástup: červenec 2018
Charakteristika vykonávané práce :
Organizační a propagační pracovník podílející se na zajištění rozvoje
kulturního života ve městě.
Knihovník.
Pracovní náplň:
organizace kulturních a společenských akcí
podíl na vytváření filmových programů
zabezpečení provozu budovy městské knihovny a Domu kultury Ralsko
zajišťování odborného chodu knihovny – organizování knihovního fondu,
katalogizace fondu, revize knihovních sbírek, zajišťování meziknihovních
bibliografických a informačních služeb knihovny
zajišťování vydávání Mimoňského zpravodaje, včetně odborné korektury
textu a distribuce tisku
vedení seznamu kulturních památek v obvodu působnosti
předprodej vstupenek na akce pořádané městem
prodej propagačních městských materiálů
vyhotovování podkladů pro fakturaci

zajištění činnosti spojené s výlepem plakátů
oznamování veřejných produkcí (autorská organizace, zábory veřejných
prostranství, oznámení o shromáždění
zpracován výstřižkové služby
příprava a distribuce plakátů, pozvánek a letáků na kulturní akce
pravidelná administrace webových stránek knihovny
vytváření a doplňování e- mailových rozesílačů a jejich intenzivní
využívání
tvorba publicistických příspěvků a propagačních textů pro média
zástup v Městském muzeu Mimoň a informačním centru
Předpoklady pro vznik pracovního poměru :
státní občanství ČR, případně trvalý pobyt v ČR u osoby, která je cizím
státním občanem
dosažení věku 18 let
způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka
Kvalifikační předpoklady
minimálně úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitou
znalost PC na velmi dobré úrovni (Word, Excel, znalost grafických
programů, výhodou - schopnost tvorby webových stránek)
praxe ve veřejné správě či kulturních institucích - výhodou
řidičské oprávnění skupiny B
zodpovědnost, časová flexibilita, komunikativnost
Uchazeč musí být zdravotně způsobilý, schopný týmové práce, schopný
samostatně řešit problémy. Musí být orientován v problematice
kulturního a veřejného života, v historii. Musí prokázat schopnost
písemného projevu na velmi dobré úrovni
Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo jeho narození
státní příslušnost
místo trvalého pobytu uchazeče a kontaktní spojení
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li
cizího státního občana
datum a podpis uchazeče

K přihlášce uchazeč připojí:
vlastnoručně psaný strukturovaný profesní životopis s uvedením údajů o
dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný
domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží
cizí státní příslušník bezúhonnost čestným prohlášením
úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
S případnými dotazy se obracejte na tajemnice úřadu tel. 606 602 319,
487 805 043, mail tvrznikova@mestomimon.cz nebo na vedoucího
Odboru kultury Ing.Helenu Jakešovou jakesova@mestomimon.cz
tel.606 616 892
Písemné přihlášky doručte nejpozději do 15.6.2018 do12 hodin na
podatelnu Městského úřadu Mimoň, ul. Mírová č.p.120, Mimoň,
PSČ 471 24 Mimoň v označené obálce "Výběrové řízení – referent
Odboru kultury MěÚ Mimoň s označením na obálce "NEOTVÍRAT“
K ústnímu pohovoru budou následně pozváni vybraní uchazeči, kteří
splnili požadavky uvedené v oznámení o výběrovém řízení a předložili
řádně vyplněnou přihlášku a všechny požadované doklady.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit bez udání důvodu toto výběrové
řízení kdykoliv v jeho průběhu.

V Mimoni dne 9.5.2018

……………………………………………
Mgr. B.Tvrzníková

