MEKLEJAM
K U LT Ū R A S D A Ļ A S VA D Ī T Ā J U !
Jaunpils pils ir 720 gadus sena Viduslaiku pērle.
Jaunpils pilī mājo vairākas struktūras- krogs, amatu māja,
muzejs un kultūras nams.
Pils ir mīlēta darba vieta, kurā cilvēks ir bijis
svarīgākā tās vērtība jau vairāku gadsimtu garumā.

TEV UZTICĒSIM:
Plānot, organizēt un vadīt Jaunpils pils un pagasta kultūras darbu;
Sastādīt struktūrvienības budžetu un sekot tā izpildei;
Plānot, organizēt, veidot un vadīt dažāda žanra un satura mūsdienīgus, rentablus kultūras un
atpūtas pasākumus;
Nodrošināt kultūras nama darbinieku un amatiermākslas kolektīvu kvalitatīvu darbību;
Izstrādāt konkurētspējīgus priekšlikumus novada kultūras dzīves veidošanai;
Plānot kultūras pasākumu norises, sastādīt kultūras pasākumu plānu mēnesim, ceturksnim,
gadam;
Nodrošināt sadarbību ar novadu un pagastu kultūras darbiniekiem.

TEV JĀBŪT:
Ar degsmi par kultūru un jaunumiem kultūras nozarē, starptautisku redzējumu un spēju realizēt šķietami
nerealizējamus kultūras projektus;
Augstākā izglītība, vēlams humanitāro zinātņu vai kultūras jomā, un darba pieredze līdzvērtīgā amatā;
Zināšanas, prasmes un degsme kultūras darba organizācijā (menedžmentā), organizatora dotības, prasme un
vēlme uzstāties publikas priekšā;
Kultūras jomu reglamentējošu normatīvo aktu pārzināšana un vēlme apgūt jauno;
Sapratne un zināšanas Dziesmu un Deju svētku procesa koordinēšanā un vadībā;
Spēja racionāli un profesionāli organizēt savu darbu, strādāt komandā un uzņemties atbildību;
Labām datorlietotāja iemaņām MS Excel, MS Word, Google;
Teicamām latviešu valodas zināšanām, labām krievu un angļu valodas prasmēm;
Darba pieredze līdzīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību

TEV PIEDĀVĀJAM:
Aizraujošu, interesantu, atbildīgu darbu stabilā un augošā uzņēmumā;
Darba vietu unikālā vēsturiskā ēkā Jaunpilī;
Draudzīgu un kvaliﬁcētu darba kolektīvu;
Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
Pilnas slodzes darbs, mēneša bruto alga 900 EUR – 1200 EUR
Lūdzu, atsūti savu CV un īsu, bet pārliecinošu motivācijas vēstuli uz e-pasta adresi
kristine.liepina@jaunpilspils.lv
Mēs augstu novērtējam katru pieteikumu, bet lūdzam ņemt vērā,
ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks virzīti nākamajai atlases kārtai!

