
Zaměstnavatel: KLUB Mn. Hradišt ě 

Pozice: Technický pracovník divadla a kina  

Popis práce: 

• Technické zajištění a provozní koordinace kulturních a společenských akcí 
pořádaných Klubem, případně jinými subjekty v prostorách Klubu, především 
příprava a zapojení zvukových či světelných aparatur (divadelní či hudební 
vystoupení, komunitní jednání, přednášky, besedy či taneční a jiné kurzy, filmové 
projekce či diashow v moderním digitalizovaném kinosále) 

• Zajišťování přestavby sálu, osvětlení, promítání v kině, obsluha zvukového pultu, 
příprava počítačové a projekční techniky, u složitějších produkcí zajištění externích 
odborníků pro jednotlivé produkce. Zaškolení je možné, je však nezbytná znalost 
alespoň některé z těchto činností 

• Komunikace se subjekty využívajícím prostory Klubu (zpřístupnění a uzamčení 
prostor před a po akci, zabezpečení požadovaného vybavení a uspořádání prostor 
apod.) 

• Další aktivity produkčního při pořádání kulturních či jiných akcí 
• Ideálem též manuální zručnost při údržbě jednoduchého technického vybavení, u 

technicky složitějších závad pak zajištění jejich rychlého odstranění za pomoci 
externích techniků 

Koho hledáme? 

• Temperamentní, akční osobnost 
• Technicky a manuálně zdatného jedince – zkušenosti se specifiky divadelního provozu 

(osvětlení, zvuk) velkou výhodou, ale nikoli podmínkou 
• Zkušenosti s technickým, či čistě organizačním zabezpečováním skupinových, nejlépe 

kulturních akcí výhodou 

Pracovní doba 

• Poměrně volná pracovní doba při respektování pevných závazků, většinou ve 
večerních či pozdně odpoledních hodinách, vyšší pracovní nasazení od podzimu do 
jara, volnější tempo přes léto 

Co nabízíme? 

• Jedinečnou práci, která Vám je koníčkem 
• Benefity: stravenky, příspěvek na penzijní připojištění 
• Standardní smlouvu na HPP 
• Plat v rozmezí 17 500 – 27 000 Kč dle prokazatelných kompetencí a zkušeností 
• Odměny do výše jednoho ročního platu a další cílové odměny v případě zapojení se do 

kulturních akcí města 
• Mobilní telefon i pro soukromé účely 

Nástup možný od 1.10.2017 (měsíční souběh a zaškolení), případně dle dohody. 
Životopis s krátkým motivačním dopisem zasílejte ve vlastním zájmu co nejdříve, 
nejpozději však do pátku 06.10.2017 do 10:00 hodin e-mailem na adresu: 
klub@mnhradiste.cz. 
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