Moravská filharmonie Olomouc, příspěvková organizace (MFO) vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici:

Vedoucí technik orchestru a koncertního sálu
(úvazek 1,00)
Náplň práce:
- konzultace technických záležitostí (stavba, rozměry pódia, hudební nástroje, technické zajištění během
festivalů, pracovních cest apod.);
- absolvování služebních cest (koncerty mimo Olomouc a mimo ČR);
- poskytování součinnosti úseku ekonomiky a provozu ve věci administrování reversů k hudebním nástrojům
(odpovědnost za sklad hudebních nástrojů, evidence souboru hudebních nástrojů, spolupráce při
inventurách); spolupráce s notovým archivem;
- administrace grafických znázornění rozmístění orchestru mimo Redutu dle daného obsazení (tvorba
stageplanů);
- poskytování součinnosti při objednávání přepravy hudebních nástrojů a dalšího příslušenství mimo Redutu;
- příprava koncertního sálu v MFO a ostatní sály mimo Redutu dle pokynů nadřízených zaměstnanců;
- přestavba podia v průběhu zkoušky, koncertu, nahrávání; logistika související s chodem orchestru.
Od uchazečů požadujeme:
- minimálně SŠ vzdělání;
- řidičský průkaz sk. B;
- základní znalost hudebních nástrojů symfonického orchestru a způsobu manipulace s nimi výhodou;
- uživatelská znalost práce na PC;
- základní znalost anglického jazyka výhodou;
- zkušenosti s vedením podřízeného zaměstnance výhodou;
- fyzická zdatnost, schopnost prioritizace práce, časová flexibilita nutností, spolehlivost, samostatnost,
pečlivost, odolnost vůči stresu.
Uchazečům nabízíme:
- pracovní pozici v tradiční, stabilní a renomované instituci s dobrou perspektivou a zázemím;
- platové zařazení - 7. platová třída, příplatek za vedení;
- 5 týdnů dovolené;
- zaměstnanecké benefity: stravenky ve výši 115 Kč, výhodný mobilní tarif;
- možnosti profesního růstu (absolvování profesních a odborných školení na náklady zaměstnavatele);
- nástup od 1. prosince 2021, popř. dle vzájemné dohody.
Přihlášky, obsahující jméno, příjmení a kontaktní údaje (email, telefon) zasílejte spolu se strukturovaným
životopisem buď v tištěné podobě poštou na adresu sídla MFO, anebo v elektronické podobě (dokumenty ve formátu
PDF) na emailovou adresu kariera@mfo.cz, a to nejpozději do 12. listopadu 2021 včetně. Na obálku,
resp. do předmětu emailu uveďte „VŘ – Vedoucí technik orchestru a koncertního sálu“. Součástí emailové zprávy,
popř. poštovní zásilky musí být vyjádření souhlasu se zpracováním poskytovaných osobních údajů. Pakliže uchazeč
nevyjádří tento souhlas, nemůže být do VŘ zařazen a jím zaslané podklady mu budou odmítnuty a vráceny zpět.
Vybraní uchazeči budou pozváni k přijímacímu pohovoru.
V Olomouci dne 15. září 2021.
Jonáš Harman, v. r.
ředitel
Moravská filharmonie Olomouc, příspěvková organizace

