Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec, p. o.
přijme odborného pracovníka/pracovnici na pozici

Vedoucí Úseku digitalizace a obrazových médií
Požadavky:
•

ukončené vysokoškolské vzdělání, příp. vyšší odborné nebo úplné středoškolské
zakončené maturitní zkouškou, zaměření studia IT – grafika výhodou

•

Znalost práce na PC, znalost nástrojů Microsoft Office (Word, Excel atd.)
Znalost programů Adobe Photoshop, Zoner Photo Studio na pokročilé úrovni
Manuální zručnost při práci s fotografickým a tiskovým materiálem
Pokročilé zkušenosti s grafikou a úpravou fotografií
Znalost předtiskové přípravy
Zkušenosti s webovou grafikou

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

komunikační a tvůrčí schopnosti, organizační schopnosti, zkušenosti s vedením týmu
a smysl pro týmovou práci, úroveň vystupování a jednání s lidmi, pečlivost,
důslednost, cit pro detail
základní znalost anglického nebo německého jazyka výhodou
časová flexibilita (rozvržení pracovní doby včetně víkendů)
bezúhonnost (výpis z Rejstříku trestů bez záznamu), zdravotní způsobilost
schopnost a ochota dále se vzdělávat
ŘP skupiny B

Informace o pracovním místě:
Druhem práce je především

•
•
•
•
•
•
•

vedení týmu a koordinace práce pracovníků Úseku digitalizace a obrazových médií

úprava fotografií v grafických programech, příprava grafických materiálů a fotografií
pro tisk na ploterových tiskárnách
zpracovávání grafických návrhů plakátů, pozvánek a jiných propagačních materiálů
skenování grafických, fotografických a jiných materiálů
koordinace servisu a údržby digitalizačního a tiskového a vybavení
aplikace tisků na podkladové desky (Kapa, Dibond), laminování, formátování
vyřizování zakázek a komunikace se zákazníky

Nabízíme:
•
•
•

plný pracovní úvazek (nástup možný ihned nebo po dohodě)
kreativní práci v příjemném prostředí
finanční ohodnocení na úrovni příspěvkové organizace (dle příl. č. 341/2017 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů a platných tarifních tabulek)

Obsah a termín podání přihlášky:
•

přihláška musí obsahovat jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní
příslušnost, číslo dokladu totožnosti, datum a podpis zájemce.

K přihlášce se připojí:
•
•
•

strukturovaný životopis, obsahující dosavadní praxi a odborné znalosti a dovednosti
motivační dopis
kopie dokladu o nejvyšším dosaženém stupni vzdělání

Přihlášky se podávají na podatelně MěÚ nebo zasílají na adresu:
Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec, p. o.
Klášterská 135/II
377 01 Jindřichův Hradec
Při osobním podání je nutné podat přihlášku v zalepené obálce označené „Neotvírat –
pracovní místo – vedoucí Úseku digitalizace a obrazových médií“ na podatelně MěÚ
(Klášterská 135/II) nebo v Muzeu fotografie a moderních obrazových médií (Kostelní 20/I) na
ekonomickém úseku nejpozději do středy 8. 9. 2021 do 10. 00 hod.

PhDr. Jitka Čechová
ředitelka

