
 

 

 
hledá kolegu / kolegyni na pozici 

Produkční centra (1,0 úvazek) 
 

Jsme příspěvková organizace Královéhradeckého kraje s dlouholetou historií. Zabýváme se podporou 
umělecké tvorby na různých úrovních. Pořádáme soutěžní přehlídky, festivaly, fotografické výstavy, 
vedeme umělecké kurzy pro veřejnost, nabízíme zázemí pro nejrůznější umělecké aktivity, 
poskytujeme konzultace a odbornou pomoc. Jsme partnerem řady dalších kulturních organizací. 

 
Jaká bude Vaše hlavní pracovní náplň? 

1. produkční zajištění našich akcích (přehlídky, výstavy, vzdělávání, natáčení), 
2. rozvíjet nabídku našich prostor pro veřejnost (využití studia, střižny, ateliéru atd.),  
3. rozvíjet spolupráci s ostatními organizacemi v ČR i na mezinárodní úrovni, aktivně vyhledávat 

tvůrce,  
4. průběžně mapovat uměleckou a kreativní tvorbu v Královéhradeckém kraji. 

 
Rádi bychom mezi sebe přijali kolegyni/kolegu, která/který: 

• se orientuje v aktuálním kulturním dění a má zkušenosti s produkcí v kulturním sektoru 

• je samostatnou, kreativní a iniciativní osobností, 

• má dobré komunikační a organizační schopnosti (umí si poradit v nejrůznějších situacích) 

• nebojí se administrativních procesů 

• má týmového ducha, 

• aktivně zná alespoň 1 cizí jazyk, 

• aktivně řídí automobil (pokud neřídí, záleží na schopnosti se bez auta obejít). 
 
Co nabízíme? 

• práci v zavedené kulturní příspěvkové organizaci Královéhradeckého kraje, 

• možnost podílet se na jejím dalším smysluplném rozvoji, 

• platové ohodnocení 11. platová třída, nařízení vlády č. 300/2019, § 5 odst. 1 

• osobní příplatek po zapracování, 

• příspěvek na stravování, rekreaci a sportovní a kulturní aktivity, 

• zaměstnanecký tarif a telefon, 

• 5 týdnů dovolené. 
 
Požadované dokumenty k přihlášce: 

• strukturovaný životopis  

• motivační dopis  

• souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění. 
 
Způsob a termín podání přihlášky: 
Potřebné dokumenty zašlete na e-mail reditelka@impulshk.cz do 30. listopadu 2021.  
Předmět zprávy: Výběrové řízení - Produkční centra.  
Osobní pohovory s uchazeči se budou konat v pracovních dnech 6. - 16. 12. 2021. 
 
Předpokládaný termín nástupu: 
leden 2022, případně po domluvě. 
 
Kontaktní osoba pro získání bližších informací: 
Martina Erbsová, ředitelka organizace, e-mail: reditelka@impulshk.cz, tel. 775 618 414 

mailto:reditelka@impulshk.cz
mailto:reditelka@impulshk.cz

