
M ě s t o   K u ř i m                                                              Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim 
           

Výzva k obsazení volného pracovního místa 
 
Název územního samosprávného celku: město Kuřim 
 
Druh práce:  kulturní referent -  produkční, programový a kulturně výchovný pracovník 
 
Místo výkonu práce: Kuřim 
 
Vzdělání: středoškolské, vysokoškolské (uměleckého směru výhodou)   
 
Požadavky:  

- orientaci v kulturní sféře, 

- zkušenosti s přípravou a realizací kulturních akcí, moderováním, 

- orientaci ve výkaznictví kulturních organizací (formuláře pro OSA, Státní fond 

kinematografie, Ministerstvo kultury a další správce autorských práv) a vedení statistiky, 

- výborné komunikační dovednosti a kultivovaný písemný projev, 

- znalost práce na PC, 

- reprezentativní vystupování a schopnost veřejného projevu, 

- schopnost psaní článků do novin, poskytování tiskových informací, 

- časovou flexibilita, 

- týmovou spolupráci, 

- komunikativnost, samostatnost, vstřícnost, 

- schopnost jednat s občany a institucemi, 

- řidičský průkaz sk. B a řízení motorového vozidla 

- znalost cizího jazyka angličtiny, němčiny – výhodou 

-  

Platové podmínky: 
dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, ve znění pozdějších předpisů, platová třída 10, dle katalogu prací ve veřejných službách 
a správě. 
 
Náležitostí přihlášky: 
název výzvy; jméno, příjmení, titul; datum a místo narození; státní příslušnost; místo trvalého 
pobytu; (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana); číslo občanského 
průkazu; telefonní a e-mailové spojení; datum a podpis.  

K přihlášce připojte: 
 strukturovaný profesní životopis s podrobnějším popisem obsahu práce a odborných 

znalostí 
 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání  
 motivační dopis 
 návrh plánu kulturních aktivit v Kuřimi pro 1. pololetí roku 2019. 

 
Lhůta, místo a způsob podání přihlášky: 
Přihlášku s požadovanými doklady zašlete na adresu: 
Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, nebo předejte na podatelně úřadu 
nejpozději do středy 07.09.20182018 do 17 hod.   
Označte ji nápisem Výzva -  kulturní referent  
 
Kontaktní pracovník: 
Bc. Kateřina Rovná  
 
Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání: 01.10.2018 nebo dle dohody 
 
 
Vyvěšeno:  
Sňato:  
 


