
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. 

hledá k doplnění svého týmu 

muže/ženu na následující pozici 
 
 

Pracovník technicko-ekonomického 

rozvoje/finanční referent 
 
Zaměření činnosti: 

- komplexní zajištění provozních agend organizace, správy běžné údržby, pomoc při 

přípravě i realizaci investičních akcí, oprav a údržby objektů a areálu 

- samostatné zajišťování propagace akcí hvězdárny, nabídky programů, komunikace 

a organizace větších vzdělávacích akcí a turné 

- PR v oblasti odborné i vzdělávací činnosti organizace s veřejností  

- samostatné vedení pomocných účetních, rozpočtových i administrativních evidencí 

- správa a analýza pomocných evidencí a sledování výkonových parametrů  

- pomoc při realizaci vzdělávacích akcí organizace včetně akcí externích 

- příležitostná výpomoc při odborných pozorováních a observačních kampaních 

 

Požadujeme: 
- VŠ technickoekonomického nebo jiného využitelného zaměření  

- znalost běžného administrativního softwaru (OS, MS Office aj.) 

- dobré organizační a komunikační dovednosti 

- schopnost a chuť se učit  

- praxe v oblasti činnosti a rozvojových projektů výhodou 

- samostatnost, pečlivost a cílevědomost 

- trestní bezúhonnost 

- znalost AJ (NJ) výhodou 

 
Nabízíme: 

- mladý pracovní kolektiv a možnost podílet se na realizaci zajímavých projektů 

- zajímavou a různorodou práci 

- platová třída 11 

- místo výkonu práce Valašské Meziříčí 

 

Nástup od 1. října 2016. 

 
Pracovní místo je na dobu určitou se zkušební dobou. V případě spokojenosti možnost 

prodloužit na dobu neurčitou.  

 

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat: jméno, příjmení a titul; 

datum a místo narození; místo trvalého pobytu (vč. čísla telefonu); datum a podpis. 

S přihláškou zašlete: 

- motivační dopis 

- strukturovaný profesní životopis 

- prostou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

V případě záměru uzavření smlouvy uchazeč předloží: 

- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

- originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce 

 
Přihlášku s přílohami zašlete nejpozději do 21. září 2016 poštou na adresu: 

 

Libor Lenža 

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. 

Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí      6. září 2016 


