Kreativní Praha, z. ú.
Kreativní lidé a rozmanitá kultura jsou podle nás klíčem ke kvalitnímu a šťastnému životu ve městě. Proto
se snažíme na kulturu v Praze nahlížet komplexně, najít její silné a slabé stránky a posunovat ji kupředu.
Podporujeme kulturní a kreativní odvětví, tvoříme novou kulturní politiku Prahy, oživujeme veřejný
prostor včetně okrajových části města, připravujeme kreativní inkubátor v Pražské tržnici a v roce 2022
nás toho čeká ještě mnohem víc. Kultura v Praze patří především jejím obyvatelům a návštěvníkům, proto
chceme dostat všechno, co děláme, právě k nim. Pomůžeš nám s tím?

Hledáme PRODUKČNÍ PROJEKTŮ
Novou produkční posilu hledáme pro projekt Pražské židle & plácky. Ten funguje jako praktické rozšíření
metodického projektu naší organizace - Kulturní KOMPAS. Projekt testuje a následně vyhodnocuje
funkčnost jiného modelu fungování daného prostoru. Pražské židle & plácky mohou napomoci tomu, aby
lidé nemuseli na změnu ve veřejném prostoru čekat dlouhé roky povolovacích procesů, či aby byly případně
ušetřeny mylně vynaložené finance na stavební úpravy. Ze zkušenosti víme, že i drobné změny ve veřejném
prostoru napomáhají k budování vztahu lidí s místy a k nastartování debaty o jejich budoucím rozvoji. Kromě
této pozice, která zabere cca poloviční úvazek, hledáme posilu do dalších projektů naší kanceláře, jako jsou
Pražské kulturní fórum a různé další kulturní akce domácího i mezinárodního rozměru.
Co budeš v Kreativní Praze dělat?
 Výkonně zajišťovat produkci aktivit Kreativní Prahy
 Podílet se na celkové koncepci projektů
 Vést ucelený přehled o aktuálním stavu
 Komunikovat ohledně projektu s veřejností, kulturními a občanskými iniciativami a institucemi
 Komunikovat s příslušnými odbory městských částí
 Spolupracovat s odbory Magistrátu HMP a dalšími městskými společnostmi
 Podílet se na PR strategii a správě webových stránek projektů
 Zpracovávat dílčí výstupy projektů, závěrečnou zprávu apod.
Co se ti pro takovou práci bude hodit?
 Komunikační dovednosti
 Samostatnost, spolehlivost a proaktivita
 Dobré organizační schopnosti
 Osobní nadšení pro projekt
 Zájem o veřejný prostor a tvorbu městského prostředí s důrazem na kulturu a kreativitu
Co ti za to můžeme nabídnout?
 Práci na HPP
 Práci na úspěšných, zajímavých a experimentálních projektech týkajících se Prahy
 Prostor pro vlastní iniciativu a kreativitu
 Sídlo kanceláře v historickém centru města
 Pružnou pracovní dobu, s možností práce z domova
 Smlouvu na 1 rok s možností prodloužení; 5 týdnů dovolené, 3 sick days
 Chceme tě mezi námi co nejdřív, nastoupit proto můžeš už 1. 2. 2022 nebo podle domluvy

Máš z toho, co čteš, dobrý pocit?
Pošli nám strukturované CV a stručný motivační dopis na emailovou adresu info@kreativnipraha.eu
do 23. 1. 2022.
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