
Ředitelka Kulturního centra Lanškroun, Nádražní 335, Lanškroun 563 01 
 

vyhlašuje  

výběrové řízení na pozici PRODUKČNÍ/POKLADNÍ příspěvkové organizace  

 

Charakteristika vykonávané činnosti: 

▪ obsluha pokladního systému – prodej vstupenek, abonmá, dárkových poukazů a 
reklamních předmětů v pokladním systému DISdata, odpovědnost za pokladnu, denní 
uzávěrka apod. 

▪ rezervace vstupenek přes email a telefon 

▪ komunikace se zákazníky, rozesílání newsletteru, podávání informací k jednotlivým 
akcím (orientace v aktuálním programu) 

▪ pravidelné zpracovávání vyúčtování pokladní hotovosti a bezhotovosti a předávání 
ekonomickému úseku  

▪ statistické zpracování návštěvnosti, vedení databází kontaktů a abonentů 

▪ koordinace dalších pokladních na DPP 

▪ tvorba kulturních plánů a spolupodílení se na tvorbě programové nabídky 

▪ komunikace s interprety, příprava a uzavírání smluv 

▪ organizace kulturních akcí, organizace příprav a průběhu akce 

▪ stanovení časového harmonogramu realizace projektů, příprava rozpočtu akcí – 
zodpovědnost za jejich dodržení, administrativa a finanční kontrola spojená s těmito 
projekty 

▪ zprostředkování komunikace mezi produkcí / tech. produkcí a umělcem 

▪ komplexní zajištění produkčního zázemí (doprava, ubytování, strava, květiny, prostory) 

 

Požadavky: 
▪ SŠ 
▪ pokročilá uživatelská znalost MS Office 
▪ profesionalita, spolehlivost, samostatnost a odpovědnost 
▪ časová flexibilita 

Nabízíme 

▪ možnost pracovní seberealizace a dalšího osobnostního rozvoje 

▪ zkrácený pracovní úvazek 0,5 

▪ nástup dle dohody 

▪ příspěvek na stravování formou stravenek 

▪ dovolená v rozsahu 5 týdnů 



▪ mzdové rozpětí: dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění 

 

Součástí přihlášky k výběrovému řízení bude: 

▪ strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních 
zaměstnáních a odborných znalostech/dovednostech 

▪ souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového 
řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v tomto znění:  

Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového 
řízení dávám, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas 
k jejich zpracování.  

Jméno, příjmení 

Datum narození      Vlastnoruční podpis 

 

Přihlášky zasílejte na e-mail: info@kclanskroun.cz 
 

Lhůta pro zasílání přihlášek končí 20. ledna 2023. 
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