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Kreativní Praha je organizací hl. m. Prahy, jejímž hlavním cílem je koncepčně rozvíjet kulturu 

a podporovat kulturní a kreativní odvětví. 

 
Předchozích 5 let jsme byli součástí Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy, kde jsme se podíleli 

na tvorbě Strategického plánu, kulturní politiky, řady analýz, od tvorby metodiky mapování kultury 

(Prague Culture Map) až po koncepce ryze konkrétních území (Art District 7, Malostranské náměstí). 

 
Od ledna 2021 se staneme samostatnou organizací a naše plány jsou ambiciózní! Koncepční znalosti 

chceme využít pro práci na konkrétních kulturních projektech a v rozvoji Pražského kreativního centra. 

 
Jsme součástí největší sítě kreativních center na světě European Creative Business network. 

 
 

Naši práci si nechceme nechávat pro sebe, ale naopak ji provázat se stejně smýšlejícími partnery 

(nejen) ze zahraničí. 

 
Věříme, že cesta k vysoké kvalitě života a šťastnému městu vede skrze kulturu a lidskou kreativitu. 

Do týmu hledáme kolegy, kteří se s námi na tuto cestu vydají. 
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TECHNICKÝ PRODUKČNÍ / PROVOZNÍ 
PRAŽSKÉHO KREATIVNÍHO CENTRA 

 
 

Považujete kulturní a kreativní organizace za inspirativní? Jste rádi součástí provozu a líbí se vám, když 

žádný den není stejný, jako ten předchozí? Nerozhodí vás řešení provozních záležitostí a nedělá vám 

problém se rychle rozhodovat a rychle jednat? Rád/a organizujete akce? 

Hledáme kolegu/kolegyni, který/á v tandemu s programovým manažerem zajistí plynulý chod budovy 

Pražského kreativního centra a realizaci programu dlouhodobě sídlících organizací a externích 

partnerů. 
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Co budete v Kreativní Praze dělat? 
 

● spolupracovat s programovým manažerem PKC (realizace programového plánu PKC, koordinace 
činnosti organizací působících v PKC) 

● produkovat nastěhování nových partnerů - komunikace s cca 30 organizacemi v budově 
Pražského kreativního centra 

● zajišťovat produkci krátkodobých pronájmů - příprava místností dle požadavků jednotlivých akcí, 
příprava potřebného mobiliáře a techniky, administrativa) 

● komunikovat s externími dodavateli (správcovská firma, vrátnice, úklidová firma ad.) 
● spravovat nábytek a techniku Pražského kreativního centra 
● spravovat společné prostory Pražského kreativního centra (chodby, kuchyňky, zasedací 

místnosti) 
● realizace programu Pražského kreativního centra, produkce akcí 

 
Co vám Kreativní Praha nabízí? 

 
● práci na HPP 
● možnost být součástí rozvoje kultury v hlavním městě 
● práci v inspirativním prostředí kulturních a kreativních odvětví 
● práci v organizaci s mezinárodní působností 
● sídlo kanceláře v historickém centru města 
● pružnou pracovní dobu dle provozních potřeb prostoru 
● smlouvu na 1 rok s možností prodloužení 
● 5 týdnů dovolené, 3 sick days 

 
Kdo je ideální kandidát/ka? 

 
● je organizačně schopný/á, komunikativní a flexibilní 
● je manuálně zručný/á a má smysl pro práci s technikou 
● má zkušenost s produkcí kulturních akcí vč. jejich základního technického zajištění 
● je proaktivní v přístupu k práci, pečlivý/á, zodpovědný/á 
● je samostatný/á, ale má smysl pro týmovou práci 
● umí anglicky na úrovni B2 

 
Kdy bychom potřebovali, abyste se stal/a součástí týmu? 

 
● 1. 1. 2021 nebo dle domluvy 

 
Jste to vy? 

 
● Zašlete nám vaše strukturované CV a a stručný motivační dopis na emailovou adresu 

kulturapraha@gmail.com do 24. 11. 2020. 
● Do předmětu emailu napište název pozice, na kterou se hlásíte. 


