PŘÍLOHA 1 - FORMULÁŘ PRŮZKUMU
Formulář průzkumu Public relations v českých knihovnách 2015

PŘÍLOHA 2 – INZERCE PRACOVNÍCH POZIC V OBLASTI PR
Inzerce pracovních pozic v oblasti PR v českých knihovnách

Koordinátor vztahů k externí veřejnosti
Národní technická knihovna vyhlašuje výběrové řízení na pozici Koordinátor vztahů
k externí veřejnosti.
Pozice předpokládá odpovědnost za styk s akademickými, institucionálními a
mediálními partnery NTK a s odbornou a širokou veřejnosti. Vybraný kandidát bude
rovněž koordinovat aktivity NTK související s fundraisingem a formulováním a
získáváním grantů (copywriting) na národní i mezinárodní úrovni. Vybraný kandidát
bude přímo řízen vedoucí oddělení komunikace a fundraisingu.
NTK vyhlašuje toto výběrové řízení jak pro uchazeče z řad zaměstnanců NTK, tak i
uchazeče mimo NTK.
Termín pro podání přihlášek je dne 14. 2. 2014. Předpokládaný nástup: ihned
Uchazeči předloží motivační dopis, dvě ukázky svých textových výstupů a jména tří
osob, které mohou poskytnout reference. Před výběrovou komisi dále předvedou
prezentaci svých schopností a předpokladů pro obsazení této pozice.
Požadavky:
 Vynikající ústní i písemné komunikační dovednosti. Psaná a mluvená spisovná
čeština a angličtina jsou nezbytností. Znalost dalších jazyků výhodou.
 VŠ vzdělání a znalost akademického prostředí jsou nezbytné.
 Organizační a administrativní dovednosti a analytické schopnosti - smysl pro
detail, pracovní styl orientovaný na výsledek.
 Schopnost pracovat samostatně a zároveň jako součást týmu.
 Výborné interpersonální dovednosti - schopnost budovat a udržovat vztahy jak
uvnitř, tak vně organizace.

Vedoucí oddělení komunikace a fundraisingu
Národní technická knihovna vyhlašuje výběrové řízení na pozici Vedoucí oddělení
komunikace a fundraisingu.
Charakteristika pozice:








Stanovování dlouhodobé strategie komunikačního působení NTK.
Strategie a-plány vnitřní komunikace, firemní kultura.
Aktivní fundraising ve prospěch NTK.
Stanovování zásad komunikace zaměstnanců NTK se zákazníky.
Činnosti tiskového mluvčího NTK .
Účast v pracovních skupinách napříč organizační strukturou NTK.
Řízení oddělení komunikace a fundraisingu, kam patří:
- marketing a kreativní služby NTK, vlastní audiovizuální služby a projekty,
- tištěné a webovské komunikační výstupy, komunikace prostřednictvím,
sociálních médií, dohled nad grafickým stylem NTK,
- mediální monitoring pro interní potřeby,
- tiskové konference a setkání s novináři, exkurze po NTK,
- dohled nad publikační a ediční činností NTK,
- organizace mezinárodních konferencí a projektů a na meziknihovních a
grantových projektech NTK,
- krátkodobé pronájmy prostor NTK, poskytováním komplexních
konferenčních služeb,
- organizace výstav, podpora akcí sousedících institucí

Předpoklady pro výkon funkce:








praxe v oblasti PR a komunikace, ukončené VŠ vzdělání výhodou
schopnost koncepčního myšlení, začlenění oddělení v kontextu činností NTK
vynikající osobní komunikační schopnosti, proaktivita
schopnost formulovat manažerské a komunikační texty pro média
aktivní znalost anglického jazyka (písemný a mluvený projev) podmínkou
schopnost týmového vedení včetně účasti v průřezových týmech
schopnost zvládat krizové situace

Nabízíme:






platové zařazení dle nařízení vlády č. 130/2009 Sb.,
práci v nadstandardním moderním prostředí,
5 týdnů placené dovolené,
příspěvek na stravování,
vzdělávací kurzy a školení.

Nástup možný od 1. 2. 2015 nebo dle dohody.
K přihlášce do výběrového řízení požadujeme:
 strukturovaný profesní životopis s komentovaným přehledem dosavadní
odborné praxe,
 nástin koncepce činnosti oddělení.

Koordinační a PR pracovník v kulturních službách
Krajská knihovna v Pardubicích hledá vhodného kandidáta na pozici Koordinační a PR
pracovník v kulturních službách.

Pracovní náplň:
Koordinace PR, výstavní činnost, spolupráce a komunikace se školami, neziskovými a
zájmovými organizacemi a s médii.
Příprava, zajištění výroby a distribuce propagačních materiálů, aktualizace www
stránek knihovny, obsluha a komunikace na soc. sítích. Koordinace harmonogramu
činností jednotlivých oddělení knihovny v oblasti komunitních aktivit.

Kvalifikační předpoklady:
 minimálně ÚSO, vyšší odborné nebo i VŠ vzdělání humanitního směru, případně
příbuzné obory
 výhodou znalost základů PC grafiky, výtvarné cítění
 znalosti PR
 zkušenosti z mediální oblasti výhodou
 práce na PC v rozsahu ECDL
 dobré vyjadřovací schopnosti, komunikativnost
 kreativita
 samostatnost a zodpovědnost při plnění úkolů
 schopnost týmové spolupráce
 časová flexibilita
 ochota dále se vzdělávat,
 výhodou praxe v oblasti kultury, PR, marketingu
 ŘP skupiny B

Nabízíme:
 platové ohodnocení podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a nařízení
vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě
 získání praxe a zkušeností v daném oboru
 stabilitu zaměstnání
 zajímavou a různorodou činnost, možnost dalšího odborného růstu,
 zaměstnanecké výhody
 nástup : od 01.04.2014
 forma : PP na dobu určitou (1 rok), následně s možností změny na dobu
neurčitou
 úvazek : zkrácený – 0,7

Formální náležitosti:
 vlastnoručně podepsaná přihláška s názvem pracovní pozice (formální podoba
přihlášky není stanovena),
 motivační dopis,
 strukturovaný profesní životopis,
 kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (bez úředního ověření),
 vlastnoručně podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákon č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění,
 vlastní náhled koncepce PR knihovny ve vztahu k veřejnosti v max. rozsahu 1 A4.

PŘÍLOHA 3 – TISKOVÉ ZPRÁVY KNIHOVEN

Tisková zpráva Knihovny Města Hradce Králové

Tisková zpráva Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové

