
 

 

 

Oznámení o volné pracovní pozici 
pracovník / pracovnice v kultuře 

            (PP na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce) 

 
 

Náplň práce: Spolupráce na realizaci kulturních programů, akcí a festivalů pořádaných 
Městským kulturním střediskem, průvodcovská činnost v Památníku K. V. 
Raise a Fričově muzeu, péče o sbírky, spolupráce při vydávání 
Bělohradských listů, administrativní práce kulturního střediska. 

Místo výkonu práce: Městské kulturní středisko, Památník K. V. Raise 3, Lázně Bělohrad  
a územní obvod města Lázně Bělohrad. 

Platové zařazení: 7. třída (dle platného katalogu prací a NV č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě). 

Pracovní úvazek: 40 hodin týdně, rozvržení nerovnoměrně dle provozní doby a akcí 
organizovaných kulturním střediskem. 

Možný nástup: Ihned, případně dle dohody 

Požadavky: Požadavky města pro vznik pracovního poměru odpovídající povaze 
činnosti, kterou má uchazeč o přijetí do pracovního poměru vykonávat:  

- ukončené SŠ vzdělání s maturitou  
- orientace v české kultuře a cestovním ruchu, znalost místní historie, umění a literatury /výhodou/ 

- výborná znalost českého jazyka slovem i písmem  
- dobré komunikační a organizační schopnosti, vstřícnost, umění jednat s lidmi  
- kreativita, flexibilita, časová nezávislost (častá práce o sobotách, nedělích a ve večerních hodinách) 
- příjemné vystupování, samostatnost, spolehlivost, pečlivost a aktivní přístup ke svěřeným úkolům  
- schopnost týmové práce, schopnost učit se nové věci, ochota dále se vzdělávat  

- znalost práce na PC (Windows, MS Office, Word, internet, elektronická pošta) 
- řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič 
- fyzická způsobilost (např. pomocné práce při stavbě podia, stánků, expozic, přesuny lavic, stolů)  

Další výhody, ke kterým může být při výběru přihlédnuto:  
- praxe v oblasti kultury (zejména s pořádáním kulturních akcí a festivalů) 
- praxe v cestovním ruchu, průvodcovská činnost 
- lektorská, redakční, publikační činnost 
- znalost cizího jazyka 

 
Žádost o zařazení do výběru (motivační dopis) a životopis, ve kterém budou uvedeny údaje  
o dosavadních zaměstnáních a zejména o odborných znalostech a dovednostech týkajících se uvedené 
oblasti a údaje o dosaženém vzdělání a absolvovaných kurzech, zasílejte na adresu: Město Lázně 
Bělohrad, náměstí K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad. 
 
Výběr vhodného žadatele o přijetí může být proveden přímým výběrem, dle došlých materiálů, nebo 
uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru. Po přijetí úspěšného žadatele budou ostatním vráceny 
materiály s jejich osobními daty na jimi uvedené adresy. 

Lhůta pro podání žádosti: do 26.2. 2020  

     Ing. Karel Nohejl 
           tajemník MÚ 


