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

Popis pracovní činnosti
–  Spolupráce na technickém zabezpečení výstavních projektů a programu PLATO a zodpovědnost 

za jejich zdárný průběh po technické stránce
– Základní zvukařské práce (ozvučení přednášek, koncertů atp.)
– Pořizování video a audio záznamů pro dokumentační účely a jejich postprodukční zpracování
–  Spolupráce s pracovníky produkce při zajištění výstav, programu a provozu PLATO  

(instalace výstav, příprava pódia, nákup a převoz materiálu atp.)
–  Kompletní dohled nad technickými zařízeními PLATO, samostatné zajišťování běžné údržby, 

drobných oprav a servisních prohlídek
– Spolupráce se správcem budovy, při inventarizaci majetku a zajišťování majetkové správy

Požadujeme
– Odborná způsobilost
– Praxe v oboru výhodou
– Řidičský průkaz sk. B
– Základní znalost AJ 
– Znalost práce na PC
– Samostatné myšlení, spolehlivost, schopnost týmové práce
– Flexibilita (občasné práce během víkendu)
– Smysl pro pořádek

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



Nabízíme
– Práci na hlavní pracovní poměr od září, příp. dle domluvy 
– Tvůrčí práci v dynamickém prostředí a kolektivu
– Pružnou pracovní dobu
– 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) 

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis se svou aktuální fotografií a případně 
motivační dopis (nepovinné) do 20. 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.


