Výběrové řízení na obsazení místa Produkční manager*ka Studia FAMU.
Ředitel Studia FAMU – specializovaného výukového pracoviště Filmové a televizní fakulty Akademie
múzických umění v Praze (dále jen FAMU) - vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa technicko –
hospodářského pracovníka/pracovnice – Produkční manager*ka Studia FAMU.
Studio FAMU zajištuje výrobu předepsaných praktických cvičení posluchačů FAMU a poskytuje
kompletní produkční servis.
Do našeho týmu hledáme novou kolegyni/ kolegu na pozici produkční*ho managera*ku v oddělení
výroby praktických cvičení.
Jedná se o zástup za mateřskou dovolenou s následnou možností prodloužení pracovního poměru.
Náplň práce:
-

Dohled nad výrobou studentských filmů a produkční vedení filmových štábů
Produkční, organizační a administrativní práce při výrobě praktických cvičení (plánování,
rozpočtování, objednávky, faktury, smlouvy, vyúčtování apod.)
Organizace praktické výuky a školní praxe
Vedení realizačních porad
Poskytování odborné asistence, školení a supervize studentům
Nastavování workflow výroby cvičení
Práce s filmovými rozpočty a výrobními plány (projektový management)
Hospodaření s finančními prostředky a technickými kapacitami Studia FAMU
Pečlivé vedení dokumentace ke každému projektu
Řešení kritických bodů realizace

Požadované dovednosti:
-

SŠ/VŠ vzdělání, ve filmovém oboru výhodou
Praxe s organizací filmové nebo kulturní produkce
Dobrou znalost anglického jazyka (min. úroveň B2)
Výborné komunikační a organizační schopnosti
Uživatelská znalost MS OFFICE
Příjemné vystupování, flexibilita, pečlivost, samostatnost
Občanská bezúhonnost
Odolnost vůči stresu

Nabízíme:
-

Zajímavou a odpovědnou práci na projektech začínajících českých a zahraničích tvůrců na
prestižní filmové škole
Práci na HPP: úvazek: 1
Práci převážně v kanceláři
Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu AMU
5 týdnů dovolené / 6 dní sick days
Služební notebook a telefon
Příjemné, tvůrčí a stabilní pracovní prostředí v centru Prahy
Přátelský kolektiv
Pečlivé zaškolení

Své strukturované CV a motivační dopis prosím zašlete elektronicky nejpozději do 10. 6. 2022 na
adresu:
jitka.lulakova@studiofamu.cz
Do předmětu zprávy uveďte, prosím: Výběrové řízení Studio FAMU / Produkční manager*ka
Termín nástupu možný ihned nebo dle dohody.
Upozornění: Zasláním životopisu uchazeč/-ka o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním
poskytnutých osobních údajů v souladu s obecným Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č.
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení. Více informací o nakládání
AMU s osobními údaji, můžete najít na https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/ochrana-osobnich-udaju/

