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MIKS Krnov 

v y h l a š u j e 

 

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

Promítač, programový a propagační pracovník Kina Mír 70 - MIKS Krnov 

 
Popis pozice: 

 

Hledáme „kinaře“ - někoho, kdo má blízko k filmu a ke všemu, co k němu patří. Představujeme si 

kreativce s nápady, nadšence pro kino a film, člověka, který zvládne naše někdy zběsilé tempo a 

nezalekne se nepředvídaných situací vyplývajících z každodenní činnosti kina.  

 

Hlavní náplní práce promítače, programového a propagačního pracovníka bude: 

- technické zajištění projekce filmů, obsluha projektorů a péče o řádný chod promítací kabiny: příprava 

materiálu k promítání, promítání, dohled na kvalitu projekce, 

- technická podpora, řešení drobných technických problémů při provozu kina, 

- kompletní propagace kina (web kina, sociální sítě, výlepy kino plakátů, distribuce kino reklamy do 

skříněk atd.). 

 

Zákonné předpoklady: 

- věk nad 18 let, státní občanství ČR (u fyzické osoby, která není státním občanem, trvalý pobyt v ČR), 

- způsobilost k právním úkonům, 

- trestní bezúhonnost (§ 4 zákona č. 312/2002 Sb.). 

 

Požadujeme: 

- minimálně SŠ vzdělání,   

- uživatelská znalost práce na PC (operační systémy Windows a Linux, počítačové sítě, práce s 

internetem, ovládání jednoduchých grafických editorů, práce s produkty MS Office apod.),  

- řidičské oprávnění sk. B – aktivní řidič, 

- znalost anglického jazyka výhodou, 

- nadšení pro film a filmovou techniku – výhodou. 

 

Osobní předpoklady: 

- technická zdatnost, 

- znalost IT, 

- dobrý zdravotní stav, 

- komunikační a organizační dovednosti, 

- týmovost, 

- samostatné jednání a rozhodování, 

- schopnost improvizace, 

- spolehlivost, zodpovědnost, důslednost, 

- časová flexibilita, kreativita, tvořivost, 

- pečlivý a praktický přístup k řešení problémů, 

- odolnost vůči stresu. 
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Nabízíme: 

- zajímavou a kreativní práci, 

- plný pracovní úvazek s pružnou pracovní dobou s pevným podílem, 

- smlouvu na dobu určitou (12 měsíců) s možností prodloužení na dobu neurčitou, 

- 5 týdnů dovolené + 3 dny indispoziční volno, 

- příspěvek na stravné, 

- možnost seberealizace a dalšího vzdělávání, 

- platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě - 9. platová třída dle vzdělání a praxe. 

- předpokládaný nástup na pozici promítače, programového a propagačního pracovníka možný od  

01. 05. 2023 nebo po dohodě s vybraným uchazečem. 

 

Písemně zašlete: 

- strukturovaný životopis, 

- motivační dopis, 

- prostá kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 

- výpis z rejstříku trestů, 

- přihláška do výběrového řízení, 

- prohlášení o ochraně osobních údajů. 

 

Přihlášku do výběrového řízení a prohlášení o ochraně osobních údajů nalezne uchazeč na stránkách 

MIKS Krnov www.mikskrnov.cz  

Vyhlašovatel výběrového řízení si vymiňuje právo zrušení výběrového řízení bez uvedení důvodu. 

 

Přihlášky do výběrového řízení s výše uvedenými dokumenty zašlete v tištěné 

podobě poštou nebo odevzdejte osobně na adresu: 

 

Městské informační a kulturní středisko 

nám. Míru 1/14 

794 01  Krnov 

 

 

Obálku označte nápisem: „Výběrové řízení – Promítač, programový a 

propagační pracovník“- N e o t v í r a t 
 

Uzávěrka přihlášek: do 17. 3. 2023 do 12.00 hodin 
 

Bližší informace: Ing. Petra Manczalová, mob.: 776 593 903, e-mail: manczalova@mikskrnov.cz 

 

Vybraní uchazeči, splňující kvalifikační kritéria, budou pozváni k osobnímu pohovoru v MIKS 

Krnov. 

 

 

 

 

                                                                                              Ing. Petra Manczalová 

                                                                                             ředitelka MIKS Krnov 
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