
 

 

 

 

 

 

 

PLATO Ostrava, příspěvková organizace hledá do svého týmu kolegu/kolegyni na pozici 

 

NÁVŠTĚVNICKÝ SERVIS 

 

Chcete být blízko současnému umění v inspirativním pracovním prostředí? Jste 

komunikativní, rád/a se učíte novým věcem? Chcete se stát součástí skvělého týmu 

instituce s mezinárodními přesahy? A máte chuť zahájit s námi novou kapitolu práce 

galerie PLATO po přesunu do nového sídla – rekonstruovaných historických jatek? 

Co Vás čeká: 

• Předávání informací návštěvníkům/icím 

• Dohled nad výstavními exponáty, zapínání a vypínání výstav 

• Otvírání a zavírání budovy, dohled nad bezpečnostními systémy 

• Vybírání vstupného, evidence tržeb a návštěvnosti 

• Evidence všech přihlášek a plateb na akce, spolupráce s účetními 

• Produkční výpomoc při vernisážích a programech (spolupráce s produkcí podle 
požadavků, péče o hosty, odvoz z a na nádraží nebo letiště) 

• Roznos a rozvoz propagačních materiálů, jednoduché rešerše 

• Péče o galerijní prodejnu a knihovnu 

• Účast na prezentacích nových výstavních projektů a týmových poradách 

• Dobrá orientace v programu PLATO (denní sledování webových stránek a sociálních 
sítí PLATO) 

Co potřebujeme: 

• Vysoká časová flexibilita (práce v týdnu i o víkendech) 

• Milé vystupování, komunikativnost, spolehlivost, smysl pro pořádek 

• Schopnost práce v týmu je zásadní, jedná se o sdílenou pracovní pozici 

• Schopnost zodpovědně pracovat s penězi 

• Znalost práce na PC (Word, Excel) 

• Řidičský průkaz skupiny B 

• Základní znalost AJ  

• Zájem o současné umění výhodou  

Co nabízíme: 

• Práci na hlavní pracovní poměr ihned, příp. dle domluvy  

• Proměnlivou pracovní dobu, možnost plánování podle individuálních potřeb po domluvě 
s týmem 

• Stravenkovou kartu, 25 dnů dovolené, příspěvek z Fondu kulturních a sociálních potřeb, 
vstupy na kulturní akce PLATO a výstavy institucí ICOM 

• Rozmanitá pracovní náplň 

• Práci v centru ostravského kulturního dění 

Ohodnocení:  



 

 

 

 

 

 

 

• V závislosti na délce doložitelné praxe, 9. platová třída, po uplynutí zkušební lhůty 
možnost příplatku v osobním ohodnocení 

 

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis s Vaší aktuální fotografií a případně i 

motivační dopis (ideálně do 21.08.2022) na email: anna.pohoralkova@plato-ostrava.cz. 

 

Nástup je možný od září, případně podle domluvy.   
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