OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

Park kultúry a oddychu v Prešove
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 2 pracovných miest:
technik (zvukový, osvetľovací), údržbár, vodič
na dobu 1 roka s predpokladom predĺženia na dobu neurčitú
I.

II.

Opis hlavných pracovných činnos :
1. príprava a obsluha audiovizuálnej a osvetľovacej techniky počas kultúrnych,
spoločenských a iných poduja
2. zapojenie ozvučenia, mikrofónov, hudobných nástrojov a ďalšej zvukovej techniky
a vybavenia
3. inštalácia, zapojenie a obsluha projekčnej techniky (LED obrazovka, dataprojektor,
počítač,...)
4. komunikácia požiadaviek a potrieb s klientmi
5. komunikovanie s hudobníkmi a ich inštruovanie za účelom nastavenia op málnej úrovne
zvuku
6. práca s informačnými technológiami pre obraz a zvuk
7. stavba pódia v exteriéri a ďalšie technické a údržbárske práce podľa pokynov
nadriadeného
8. vyskladňovanie, naskladňovanie, inštalácia a prevoz techniky a inventára na poduja a
9. vedenie a bežná údržba zverených služobných motorových vozidiel
10. základné údržbárske práce v objektoch PKO
Požiadavky na uchádzača:
1. skúsenos s osvetľovacou a ozvučovacou technikou
2. schopnosť samostatného ozvučenia hovoreného slova
3. všeobecný rozhľad v oblas IT
4. časová ﬂexibilita (práca podľa potreby vo večerných hodinách, aj počas víkendov)
5. technické, logické a proak vne myslenie
6. technická a manuálna zručnosť
7. vzdelanie v odbore elektro vítané
8. stresová odolnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, samostatnosť, precízny prístup
9. mová práca
10. ochota vzdelávania sa
11. vodičský preukaz sk. B

III. Platové podmienky:
Plat bude určený podľa zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súčasťou je
osobný príplatok po uplynu skúšobnej doby.
IV. Predpokladaný termín nástupu: 1.4.2022 (alebo podľa dohody)
V. Výberové konanie sa uskutoční pohovorom pred výberovou komisiou
VI. V prípade záujmu o účasť vo výberovom konaní prosíme o zaslanie podkladov:
1. Žiadosť o účasť na výberovom konaní
2. Profesijný životopis v štruktúrovanej forme (referencie vítané)
3. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
4. Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z.
5. Čestné vyhlásenie o spôsobilos na právne úkony v plnom rozsahu
VII. Dátum a miesto podania žiados o účasť na výberovom konaní:
Uzávierka prijímania žiados je 24.2.2022.
V uvedenom termíne musí byť žiadosť a ostatné požadované doklady doručené Parku
kultúry a oddychu v Prešove. Na oneskorene doručené žiados o účasť na výberovom
konaní sa nebude prihliadať. Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými
dokladmi je potrebné zaslať poštou alebo doručiť osobne v zalepenej obálke označenej
heslom „Výberové konanie – technik, údržbár, vodič“ na adresu: Park kultúry a oddychu,
Hlavná 50A, 080 01 Prešov .
V žiados je nevyhnutné uviesť kontaktnú mailovú adresu!
VIII. Dátum a miesto výberového konania:
Výberové konanie sa uskutoční dňa 3.3.2022 v Parku kultúry a oddychu, Hlavná 50A,
Prešov za dodržania všetkých platných pro pandemických opatrení.
Účasť na výberovom konaní bude umožnená všetkým uchádzačom, ktorí splnia podmienky
stanovené v tomto vyhlásení a predložia všetky doklady požadované v bode VI. Týmto
uchádzačom bude zaslaná pozvánka na výberové konanie na nimi uvedenú mailovú
adresu.

V Prešove, 4.2.2022

