Pezinské kultúrne centrum, Holubyho 42, Pezinok obsadzuje voľnú pracovnú pozíciu:

VEDÚCI KINA
Požiadavky na budúceho zamestnanca:









úplne stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo vysokoškolské vzdelanie
prax s podobnou pozíciou výhodou
prehľad v oblasti filmovej tvorby
komunikatívnosť, kreativita, samostatnosť
počítačové zručnosti- pokročilý /MS Office, Internet, Facebook, prípadne Instagram/
anglický jazyk- mierne pokročilý
ochota učiť sa, rozvíjať sa
vodičský preukaz skupiny B

Náplň práce, o čom táto práca je:










zostavovanie návrhu dramaturgického plánu filmových predstavení na základe znalostí
a sústavného sledovania filmovej produkcie
zabezpečovanie administratívy súvisiacej s premietaním filmov- ponuky, objednávky ,zmluvy,
podklady k fakturácií, sledovanie financií, ceny vstupeniek, technických podmienok
udržiavanie kontaktov s jednotlivými distribučnými spoločnosťami a pri výbere filmových
predstavení zohľadňovanie aj ich ekonomický efekt
zabezpečovanie propagácie filmových predstavení v médiách, na výlepových plochách
a inými dostupnými prostriedkami
riadenie pracovníkov, ktorí sú zamestnanci v DK na dohodu, zaisťujúcich chod kina
a spracúvanie ich personalistiky
zabezpečovanie propagácie podujatí DK prostredníctvom audiovysielania
zabezpečovanie celkového chodu letného kina – amfiteátra v letných mesiacoch
nadväzovanie kontaktov s novými distribučnými spoločnosťami
táto pozícia si vyžaduje aj prácu vo večerných hodinách a cez víkendy / upresníme na
pohovore/

Orientačná mesačná mzda: od 750 Eur
Odmeňovanie na základe Prílohy č. 3 k zákonu č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, ktorý sa mení a dopĺňa Zákonom č. 318/2018 Z. z. s účinnosťou od 1.
januára 2019.
Nástup: 01.08.2019/dohodou
Ponúkané výhody:




5 dni dovolenky na viac = 30 dní za kalendárny rok
Stravné lístky v hodnote 3,90 Eur

Kontakt:
Ak Vás pracovná ponuka zaujala, svoj životopis prosím zašlite na mailovú adresu:
dkpezinok.kultmanager@gmail.com
kontaktná osoba: Katarína Kobzová
U všetkých dokumentov zasielaných našej spoločnosti prosíme o zaslanie súhlasu s evidenciou
a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z.
Ďakujeme všetkým záujemcom o prácu v našej spoločnosti, kontaktovať budeme len záujemcov, ktorí
spĺňajú naše požiadavky.

