
Rada města Turnova vyhlašuje výběrové řízení na 
pozici jednatele Kulturního centra Turnov, s.r.o.

Kulturní centrum Turnov s.r.o. je kulturní organizací ve vlastnictví města Turnova, která zajišťuje: 

· provozování Městského kina, Letního kina, Městského divadla a Kulturního centra Střelnice

· vydávání kulturního a informačního měsíčníku 

· pořádání kulturních a společenských akcí vč. plesů, výstav, přehlídek a odborných seminářů 

Charakteristika pracovní pozice:
Předmětem podnikání společnosti je :

– pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužící k zábavě,
– provozování kulturních a kulturně vzdělávacích zařízení,
– pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a odborných akcí,
– agenturní činnost v oblasti kultury a umění,
– zprostředkování obchodu a služeb
– vydavatelské a nakladatelské činnosti
– reklamní činnost a marketing,
– poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti.

Nabízíme:
Zajímavou,  kreativní  a  zodpovědnou  práci  při  řízení  spol.  s.r.o.  v  oblasti  kultury  v  regionu 
Turnovska. 
Smluvní plat, cílové roční odměny.
Služební telefon.

Požadujeme:
Středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání humanitního nebo ekonomického směru.
Znalost legislativy v kulturní oblasti.
Praxe v kulturní oblasti min. 3 roky výhodou, na managerské pozici výhodou.
Komunikativnost, časová flexibilita, občanská bezúhonnost.
Znalost práce na PC  na uživatelské úrovni.
Řidičské oprávnění skupiny B výhodou.
Jazyková vybavenost - znalost AJ nebo NJ.

Přihláška uchazeče musí obsahovat:
Úvodní  list  s  deklarací  zájmu  o  výše  uvedenou  pozici,  datum a  vlastnoruční  podpis,  telefonní 
kontakt na uchazeče.
Úředně ověřená kopie dokladů o dosaženém vzdělání včetně vzdělávacích kursů či studijních cest.
Přehled o publikační činnosti v oblasti kultury.
Výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.
Strukturovaný profesní životopis včetně možných referencí od dosavadních zaměstnavatelů.
Koncepci  řízení  a  rozvoje  společnosti  v  maximálním  rozsahu  čtyři  stránky  ve  formátu  A4 
vypracovanou uchazečem. Koncepce musí obsahovat zejména plán rozvoje a řízení společnosti vč. 
finančního  plánu,  strategii  rozvoje  a  možnosti  dalších  zdrojů  příjmu  (dotace,  další  aktivity, 
optimalizace společnosti atd.), a to včetně koncepce měsíčníku Hlasy a ohlasy Turnovska. 



2

Termín podání přihlášky:
Termín pro podání přihlášky byl stanoven na pátek 25.6.2010 do 12.00 hodin. 
Přihlášku je možné zasílat nebo doručit POUZE v písemné podobě na adresu Městský úřad Turnov, 
Antonína Dvořáka 335, 511 22. Místem přijetí je podatelna městského úřadu. Obálka MUSÍ být 
výrazně označena textem: „NEOTVÍRAT - VŘ na jednatele KCT s.r.o.“

Termín výběrového řízení:
Výběrové  řízení  proběhne  dvoukolově.  První  kolo  bude  obsahovat  písemný  test,  který  budou 
všichni uchazeči vyplňovat společně. Test bude ověřovat základní předpoklady uchazeče k výkonu 
vykonávané pozice. Druhé kolo bude obsahovat ústní pohovor s výběrovou komisí. Do druhého 
kola  postoupí  pouze uchazeči,  kteří  prokáží  v  písemném testu základní  předpoklady.  Hranici  k 
postupu do druhého kola stanoví vedení Města na základě vyhodnocení výsledků písemných testů.

1. kolo – pondělí  28.6.2010 od 15.30 hodin v zasedací místnosti  č. dv.: 215 Městského úřadu 
Turnov, Antonína Dvořáka 335.  S ohledem na termín podání přihlášky již nebudou uchazeči 
písemně ani ústně na test speciálně zváni.
2. kolo – pondělí  12.7.2010 v zasedací místnosti  č.dv.:  215 Městského úřadu Turnov, Antonína 
Dvořáka 335.

Termín nástupu:
Termín nástupu do společnosti k 1.10.2010 nebo dle dohody.

Podání doplňující informací:
PhDr. Hana Maierová, starostka, tel: 481 366 223, mail: h.maierová@mu.turnov.cz
V termínu 14.6.2010 od 8 do 16 hodin je možné získat podrobnější informace na KCT s.r.o. od 
současné jednatelky paní Mgr. Evy Blažkové.

PhDr. Hana Maierová
starostka Města Turnova


