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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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KULTURNÍ MANAŽER 
SPECIALISTA ROZVOJE KULTURNÍCH A KREATIVNÍCH ODVĚTVÍ 

 

Jste rádi součástí rozvojových projektů od vize, až po pilotní realizace? Orientujete se v trendech v 

oblasti rozvoje kulturních a kreativních odvětví, vzdělávání a inovací? Jste manažer/ka se smyslem pro 

strategická řešení? 

Hledáme kolegu, který uchopí vybranou problematiku v oblasti kultury a kulturních a kreativních 

odvětví (např. rozvoj kultury v lokalitách, rozvoj KKO, kreativní učení), zanalyzuje ji, navrhne řešení, 

které aktivně komunikuje s klíčovými aktéry. Výhodou jsou základní analytické zkušenosti, zkušenosti 

s projektovým managementem a komunikativnost. 
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Co budete v Kreativní Praze dělat? 
 

● tvořit strategie a vést projekty v oblasti KKO 

● pilotovat projekty v oblasti KKO 

● vyhledávat příležitosti rozvoje KKO v ČR a v zahraničí 
● spolupracovat s klíčovými aktéry KKP v hl. m. Praze a rovněž aktivně spolupracovat s klíčovými 

stakeholdery z ČR a zahraničí 
● spolupracovat s Magistrátem hl. m. Prahy, IPRem a městskými částmi 

 
Co vám Kreativní Praha nabízí? 

 
● práci na HPP 

● práci v kreativním a inspirativním prostředí kulturních a kreativních odvětví a vzdělávání 
● příležitost podílet se na strategickém směřování kultury v Praze 

● možnost se pracovně potkávat se zajímavými a inspirativními lidmi z oblasti KKO nejen z Prahy, 
ale z celého světa 

● kancelář v historickém centru města 

● flexibilní pracovní dobu 

● možnost občasného homeofficu 

● smlouvu na 1 rok s možností prodloužení 
● 5 týdnů dovolené 

● 3 sick days 

 
Kdo je ideální kandidát/ka? 

 
● má VŠ vzdělání magisterského stupně 

● schopnost strategického myšlení 
● má zkušenost s projektovým managementem 

● je samostatný/á a má smysl pro zodpovědnost 

● je schopný/á asertivního vedení diskuze a facilitace 

● zná prostředí kultury a kulturních a kreativních odvětví 
● je organizačně schopný/á, komunikativní, flexibilní 
● přistupuje k práci proaktivně, je kreativní a iniciativní 
● umí anglicky na úrovní 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 stručný motivační dopis na emailovou adresu 

kulturapraha@gmail.com do 1. 12. 2020. 
 

● Do předmětu emailu napište název pozice, na kterou se hlásíte. 
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