VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍ POZICE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍ POZICE

Pozice:

Vedoucí Oddělení marketingu a komunikace

Místo výkonu práce:

Moravská galerie v Brně
Oddělení marketingu a komunikace
Husova 18, 662 26 Brno

Termín vyvěšení oznámení dne: 5. září 2017
Máte rádi umění a rozumíte marketingu? Jste zodpovědní a zároveň Vám nedělá problém vést
kolektiv? Přidejte se do týmu Moravské galerie. Hledáme vedoucí/vedoucího Oddělení
marketingu a komunikace, který má kladný vztah k Moravské galerii a bude umět vytvářet a
naplňovat obchodní a marketingové strategie této instituce.
Pracovní náplň








Budování jednotné vizuální identity galerie a posilování prestiže instituce
Vedení oddělení marketingu a komunikace
Řízení marketingového a obchodního týmu o počtu 15 osob (do agendy oddělení spadá
posilování stávajících a hledání nových kanálů k propagaci instituce, komunikace s médii,
pokladny a obchody, pronájmy, organizace eventů, fundrasing)
Zodpovědnost za chod celého oddělní
Odpovědnost za návrhy a realizace komplexní marketingové strategie galerie a dílčích
kampaní k výstavním a doprovodným projektům
Vyhodnocování návštěvnosti a tržeb
Koordinace a spolupráce s externími dodavateli (grafici, fotografové, tiskárny apod.)
Zodpovědnost za agendu smluv oddělení a s tím související fakturace



Kvalifikační předpoklady a požadavky














VŠ vzdělání
Znalost principů marketingových strategií a zkušenosti s jejich realizací
Orientace v současném designu a výtvarném umění
Schopnost kreativního návrhu, přípravy zadání a realizace kampaní a materiálů
Schopnost analytického vyhodnocování a zvyšování úspěšnosti kampaní
Vysoká míra samostatné systematické a pečlivé práce
Schopnost vedení a iniciování spolupráce v týmu
Znalost AJ slovem i písmem
Trestní bezúhonnost

Nabízíme


Práci v nadšeném a sympatickém kolektivu, možnost spolupráce se špičkovými
současnými umělci a designéry, možnost podílet se na budování identity jedné z
nejprogresivnějších galerií v České republice

1

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍ POZICE







Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (11. platová třída – základní
platový tarif od 17.930,- Kč + osobní ohodnocení a příplatky dle nařízení vlády).
Pracovní poměr na dobu určitou (jedná se o záskok za mateřskou dovolenou)
Zázemí významné kulturní instituce
5 týdnů dovolené

Termín nástupu


nástup možný ihned

Předpoklady pro vznik pracovního poměru




Státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR
Věk minimálně 18 let
Způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost

Náležitost přihlášky




Strukturovaný životopis s fotografií
Motivační dopis s uvedením informací o Vašem možném přínosu Moravské galerii
Souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.

Bližší informace podá
Mgr. Michal Kučera, +420 602 219 552, michal.kucera@moravska-galerie.cz
Přihlášku zasílejte do 24. 9. 2017, a to elektronicky na adresu michal.kucera@moravskagalerie.cz, nebo písemně na adresu: Michal Kučera, Moravská galerie v Brně, Husova
18, 662 26 Brno. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv
v jeho průběhu.
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