ANALYTICKÝ LIST
Rezort (odvetvie, skupina odvetví):
Kultúra

Poradové číslo
hodnotenia:

Číselný kód:
2260

1

0

1

0

3

0

Názov pracovnej činnosti:
Vedúci výroby
Bezprostredne nadriadený zamestnanec:
Námestník riaditeľa

Orientačná dĺžka odbornej praxe:
nad 6 rokov

Bezprostredne podriadení zamestnanci:

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: VŠ
Ďalšia odborná príprava:

Obsah pracovnej činnosti:

Tvorba koncepcie a koordinovanie výroby ľudovo-umeleckých výrobkov a tvorba obchodnej
stratégie

-

spracúvanie koncepcie výroby ľudovo-umeleckých výrobkov,
spracúvanie technicko-ekonomických rozborov kvality výroby tovarov v jednotlivých
materiálových skupinách,
zostavovanie kapacitno-sortimentného plánu výroby ľudovo-umeleckých výrobkov vo všetkých
materiálových skupinách,
spracúvanie marketingových prognóz a prípava dokumentov pre marketingovú stratégiu celej
organizácie, ako aj čiastkových stratégií podľa druhov ľudovo-umeleckých výrobkov,
koordinovanie práce manažérov výroby a práce ľudových výrobcov ,

Poznámka:

Dátum hodnotenia:
7.6.2002

Hodnotiteľ:
p. H. Haberernová, ÚĽUV

Podpis:

A. ODBORNÁ PRÍPRAVA A PRAX: vzdelanie, osobitné kvalifikačne
predpoklady, odborná prax:
A1.6 VŠ
160 b.
A2

A3. 4 – nad 6 rokov
60 b.
B. ZLOŽITOSŤ PRÁCE: zložitosť pracovnej činnosti, zložitosť zariadenia alebo
zložitosť techniky vlastnej činnosti, zložitosť pracovných vzťahov
B1 5/3 samostatná tvorivá práca s vysokými nárokmi na myslenie, znalosť folkloristiky, iniciatívu,
schopnosť analýzy problémov
120 b.
B2 2 – výpočtová technika
10 b.
B3. 4 úzka súčinnosť s domácimi i zahraničnými partnerskými kultúrnymi inštitúciami, so slovenskými
kultúrnymi inšitútmi v zahraničí pri propagácii a predaji ľudovo-umeleckých výrobkov, s ľudovoumeleckými súbormi pri zabezpečovaní výroby tradičného ľudového odevu,
40 b.

C. ZODPOVEDNOSŤ: zodpovednosť za výsledky práce, zodpovednosť za
bezpečnú prácu, zodpovednosť vyplývajúca z možného rizika vzniku škody

C1. 4 vysoká zodpovednosť za prácu s dôsledkami aj na iné organizácie, folklórne súbory,
za prezentáciu a uchovávanie ľudových tradícií
105 b.

D. ZÁŤAŽ: fyzická záťaž, psychická záťaž
D1. 1/2 bežná fyz. práca prevažne v sede
7 b.
D2. 3 /2 nevyhnutnosť vysokej pozornosti a dodržiavania termínov
25 b.
2/2 kontakt s manažérmi, ľudovými výrobcami, flexibilita interpersonálne vzťahy
20 b.
3/1 riešenie zložitých úloh
20 b.
Spolu: 567 bodov

