PLATO Ostrava, příspěvková organizace hledá do svého týmu kolegu/kolegyni na pozici
NÁVŠTĚVNICKÝ SERVIS na hlavní pracovní poměr.

Popis pracovní činnosti:
– Předávání informací návštěvníkům
– Dohled nad výstavními exponáty
– Vybírání vstupného, evidence tržeb a návštěvnosti
–	Výpomoc v produkci vernisáží a programů (nákup drobného materiálu,
příprava občerstvení atp.)
– Spolupráce na propagaci výstav a programů (roznos materiálů, jednoduché rešerše atp.)
– Účast na prezentacích nových výstavních projektů a týmových poradách
–	Dobrá orientace v programu PLATO (denní sledování webových stránek
a sociálních sítí PLATO)

Požadujeme:
– Vysoká časová flexibilita (práce v týdnu i o víkendech)
– Komunikativnost, spolehlivost, smysl pro pořádek
– Schopnost zodpovědně pracovat s penězi
– Znalost práce na PC (Word, Excel)
– Znalost AJ výhodou
– Zájem o současné umění výhodou

Nabízíme:
– Práci na hlavní pracovní poměr ihned, příp. dle domluvy
– Tvůrčí práci v malém týmu (návštěvnický servis má dva pracovníky)
– Stabilní zázemí příspěvkové instituce
– Zaměstnanecké výhody (pět týdnů dovolené, karta ICOM a další)
–	Práce ve výjimečném prostředí (PLATO sídlí v bývalém hobbymarketu Bauhaus
v centru Ostravy)

Platové podmínky:
–	V závislosti na délce doložitelné praxe, 9. platová třída (zákon č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády
č. 341/2017 Sb.), po uplynutí zkušební lhůty možnost příplatku v osobním ohodnocení

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis se svou aktuální fotografií a motivační dopis
do 6. 8. 2018 na email: magda.lunackova@plato-ostrava.cz.
Magda Luňáčková, +420 602 201 857
www.plato-ostrava.cz

Informace o zpracování osobních údajů po zaslání životopisu v rámci výběrového řízení:
PLATO zpracovává po zaslání Vašeho životopisu Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, podobiznu
či další informace v CV uvedené), a to za účelem výběru uchazeče o vypsanou pracovní pozici a jeho případného kontaktování. Osobní údaje
bude PLATO zpracovávat do doby výběru uchazeče. Po skončení výběrového řízení PLATO osobní údaje neúspěšných uchazečů smaže
a CV skartuje.

