Załącznik nr 1 do konkursu

Działaniami Kina Sokół kieruje Kierownik Kina, który jest odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem kina, a zwłaszcza za:
Prawidłową i terminową realizację zadań kina,
Zgodność działań kina z przepisami prawa, wytycznymi Zarządu TG Sokół Zakopane oraz pozostałymi zobowiązaniami wynikającymi z zawartych umów,
Bieżącą sprawozdawczość przed Zarządem TG Sokół o stanie załatwionych spraw w zakresie funkcjonowania kina, 
Nadzór i kontrolę nad podległym zespołem pracowników kina,
Nadzór i kontrolę nad budżetem kina.

  Do zdań kierownika Kina Sokół Zakopane należy w szczególności:
Prowadzenie Kina Sokół w zakresie repertuarowej działalności merytorycznej i programowej w zakresie udzielonych pełnomocnictw i upoważnień,
Przygotowywanie repertuarów w oparciu o współpracę z dystrybutorami kinowymi,
Prowadzenie działalności wpierającej sprzedaż biletów,
	Odpowiedzialność za całościowe przygotowanie materiałów filmowych do wyświetlania,
Planowanie i koordynowanie działań w zakresie promocji kina i prowadzonej działalności kulturalno – rozrywkowej, 
	Wspieranie amatorskich działań środowisk artystycznych, organizacji pozarządowych, różnych grup nieformalnych itp. chcących działać przy kinie Sokół,
Organizowanie wydarzeń poza repertuarowych, mających na celu poszerzenie i wzbogacenie oferty kina,
Prowadzenie kalendarza wydarzeń organizowanych w kinie Sokół,
Nadzór nad wizerunkiem kina, utrzymaniem estetycznego wyglądu kina i przyległego terenu,
Sporządzanie ankiet, analiz, ocen i informacji o potrzebach odbiorców kina Sokół
Nadzór, kontrola oraz w razie potrzeby sporządzanie wewnętrznych regulaminów pracy, wykazów stosowanych procedur oraz mechanizmów zapewniających prawidłowość funkcjonowania kina,
Opracowywanie planów sprzedażowych i kontrola wyników finansowych osiąganych w kinie, 
Negocjowanie i przygotowywanie do zawarcia umów na sprzedaż czasu reklamowego i miejsca reklamowego na terenie kina oraz prowadzenie działania w celu pozyskania sponsorów prowadzonej działalności i organizowanych wydarzeń,
Sprawowanie nadzoru nad infrastrukturą kinową (sprzęt, oprogramowania, wyposażenie itp.) oraz doraźnie negocjuje warunki ich napraw, renowacji, przeglądów, dostawy i instalacji z producentami i dystrybutorami,
Uczestniczy w szkoleniach z zakresu doskonalenia własnych kompetencji z dziedziny zarządzania kinem i zarządzania zasobami ludzkimi,
Przygotowywanie sprawozdań i prezentacji z działalności kina na potrzeby Zarządu i zewnętrznych odbiorców, 
Wykonywanie zadań z zakresu zarządzania personelem, w tym: rekrutowanie pracowników, planowanie zadań i kontrolowanie ich wykonywania, motywowanie pracowników, kontrolowanie i ocenianie efektów ich pracy oraz zapewnianie szkoleń zawodowych i nadzorowanie rozwoju zawodowego podległych pracowników kina, 
Przestrzeganie zasad etyki zawodowej, zapewnienie podległemu personelowi bezpiecznego środowiska pracy, dbałość o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
Uczestniczenie w festiwalach, pokazach i konkursach filmowych w celu pozyskiwania kontaktów i promocji kina Sokół.


