
 

 

 
 

                          Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 

 
Městské kino Kosmos Třinec, příspěvková organizace 

zastoupeno ředitelkou Bc. Reginou Szpyrcovou 
vyhlašuje dne 12. 9. 2022 výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

  

 Propagační referent a pracovník vztahů k veřejnosti 
  

Místo výkonu práce:                            Městské kino Kosmos Třinec 
Platové zařazení:                                  dle platového tarifu 8. platová třída, plat. stupeň dle uznané praxe 
Datum nástupu:                                   ideálně od 1. 11. 2022 (nebo po dohodě) 
Trvání pracovního poměru:                doba určitá, zástup za MD 
Pracovní doba:                              40 hodin týdně 
Druh pracovněprávního vztahu:        pracovní poměr na dobu určitou 
  
Zákonné požadavky na uchazeče: 

• fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let 
• občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který 

perfektně ovládá český jazyk 
• způsobilost k právním úkonům 
• trestní bezúhonnost 

  
Další požadavky: 

• nejnižší požadované vzdělání: středoškolské s maturitní zkouškou 

• nadšení pro filmovou tvorbu výhodou 

• výborná znalost českého jazyka a bezchybný písemný projev 
• vzdělání a/nebo dlouhodobá praxe v oblasti PR, propagace, marketingu 
• zkušenosti s on-line marketingem (editor webu a sociálních sítí) 
• znalost práce na PC, MS Office, Word, Excel, Internet (Google nástroje) 
• znalost práce s grafickým programem Corel 
• zkušenosti s fotografováním a natáčením videí a jejich zpracováním výhodou 
• znalost Aj výhodou 
• chuť učit se novým věcem 

  
Dovednosti, schopnosti: 

• komunikativnost 
• příjemné vystupování 
• samostatnost 
• organizační schopnosti 
• odpovědnost, pečlivost, týmový přístup 
• ochota se průběžně vzdělávat 
• časová flexibilita  
• kreativita a činorodost 
• odolnost vůči stresu 
• estetické cítění 

 

Náplň činnosti: 

• Kompletní propagace kina a jeho programu 

• Public relations 

• Spolupráce na tvorbě programu 

• Organizování doprovodných akcí k projekcím 



• Organizování školních představení 

• Fotodokumentace akcí 

• Tvorba propagačních a programových tiskovin  

• Vnitropodniková komunikace 

• Evidence a kontrola dárkových karet 

• Správa digitálních panelů v kině 

 
Nabízíme:  

• zajímavou a kreativní práci v profesionálním kolektivu 
• plný pracovní úvazek 
• zázemí stabilní organizace 
• 8. platovou třídu, platové podmínky dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů 
• základní platový tarif od 20.130 Kč do 29.520 Kč dle započtené praxe  

• odpovídající finanční ohodnocení, možnost osobního příplatku a mimořádných složek platu  

• zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené, příspěvek na důchodové 
připojištění, možnost částečně pružné pracovní doby, účast na filmových představeních) 

• možnost profesního vzdělávání 
 

K samostatné přihlášce obsahující: jméno, příjmení, datum a místo narození, místo trvalého bydliště, kontaktní 
údaje – telefon, e-mail, datum a podpis uchazeče 
je nutno připojit: 

• strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a 
odborných znalostech a dovednostech 

• motivační dopis (max. 1 normostrana) 
• kopie dokladu o nejvýše dosaženém vzdělání 
• výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – v případě postupu do 2. kola výběrového 

řízení 
  
Přihlášky s požadovanými doklady je nutno zaslat e-mailem na adresu: reditelka@kinokosmos.cz nejpozději do 
30. 09. 2022. 
  
Do předmětu e-mailu napište: „Výběrové řízení – propagační referent“                                                      
Po vyhodnocení přihlášek budou vybraní uchazeči e-mailem pozváni do 2. kola výběrového řízení, které se 
uskuteční formou osobního pohovoru v Městském kině Kosmos Třinec.  
                                                                       
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 
  

Odesláním požadovaných dokumentů uchazeč/ka souhlasí s tím, že vyhlašovatel bude pro potřeby 
výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji. 

  
 V Třinci dne 12. 9. 2022   
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