Ředitelka divadelního studia DISK (Divadlo DISK) vyhlašuje výběrové řízení na pozici
pracovníka/pracovnice PR a propagace divadelního studia DISK Divadelní fakulty Akademie
múzických umění v Praze (DAMU).
Úvazek: 1,0
Předpokládaný nástup: dle dohody
Místo výkonu práce: Divadelní fakulta AMU v Praze, Karlova 26, Praha 1
Pracovní náplň:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

komplexně zajišťuje propagaci divadla DISK;
vytváří marketingový a mediální plán divadla
stará se o mediální obraz divadla, spravuje sociální sítě, zajišťuje tvorbu tiskových zpráv
v rámci těchto činností koordinuje a vede tým studentů, kteří v rámci výuky plní úkoly v těchto
oblastech;
napomáhá při organizaci nerepertoárových aktivit divadla, vymýšlí jejich koncepce
spravuje webové stránky divadla a ticketingový systém (v současné době Colosseum)
organizuje práci šatnářů a pokladních
stará se o premiérový protokol (pozvánky, guest listy…)
tvoří reporty a statistiky
koordinuje výrobu a distribuci merchandisingu
je šéfredaktorem/šéfredaktorkou časopisu Divadelní info
spolupracuje s PR DAMU

Kvalifikační předpoklady:
•
•
•
•
•
•
•

ukončená alespoň VOŠ,
vynikající znalost češtiny a dobrá znalost angličtiny slovem i písmem
pokročilá znalost práce na PC (MS Office, Google nástroje)
komunikativnost, organizační schopnosti, milé vystupování
ochota učit se novým věcem a předávat znalosti a zkušenosti studentům DAMU
odolnost vůči stresu
praxe v divadelním provozu není podmínkou

Nabízíme:
•
•
•
•
•

zajímavou práci v tvůrčím prostředí prestižní umělecké vysoké školy,
mladý kolektiv,
možnost částečně flexibilní pracovní doby,
možnost účastnit se vzdělávacích kurzů a školení
služební telefon
Platové podmínky:

•
•
•
•
•
•
•

8. třída dle vnitřního mzdového předpisu AMU (základní tarif je stanoven v rozmezí 17.35019.250),
osobní příplatek dle pracovních výkonů
13. plat
pololetní odměny
5 týdnů dovolené a sick days dle platné kolektivní smlouvy
příspěvek na penzijní připojištění
produkční dozory na večerních představeních na samostatné DPP

V případě Vašeho zájmu zašlete písemné přihlášky do výběrového řízení, včetně profesního životopisu
s nejméně dvěma referencemi (kontakty) nejpozději do 19. 6. 2020 na e-mail
tereza.sochova@divadlodisk.cz, případně na sekretariát divadla DISK na adresu: Divadlo DISK Divadelní fakulta AMU v Praze, Karlova 26, 116 65 Praha 1 (na obálku napište „Výběrové řízení – PR“).
Výběrové řízení bude dvoukolové (první kolo bez účasti uchazečů). Osobní pohovory druhého kola se
uskuteční dle domluvy s uchazeči.
Veškeré informace o divadle DISK jsou dostupné na www.damu.cz nebo na www.divadlodisk.cz. Další
informace u MgA. Terezy Sochové na telefonu 234 244 250 nebo na tereza.sochova@divadlodisk.cz.
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