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Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice
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PRODUKČNÍ VÝSTAV,
ASISTENT/KA GALERIE

INSTALAČNÍ
TECHNIK

CHARAKTERISTIKA POZICE PRODUKČNÍ
→	Příprava, realizační a organizační zajištění výstav z hlediska
produkce (komunikace s kurátory, autory, grafiky, architekty,
dodavatelskými firmami, příprava smluv, koordinace
instalace, vyřizování objednávek a faktur).
→	Administrativa oddělení produkce (vyřizování smluv,
objednávek, faktur, vyúčtování, reportování, archivace
materiálů atd.)
KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY A POŽADAVKY
→	SŠ vzdělání, maturita
→	schopnost týmové i samostatné práce
→	schopnost analytického a systematického myšlení
→	schopnost efektivního plánování času
→	kultura vystupování a schopnost vstřícného jednání s lidmi
→	operativnost a flexibilita, odolnost vůči stresu
→	výborná znalost českého jazyka
→	dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook),
→	praxe v kulturní oblasti nebo administrativní činnosti výhodou
→	aktivní zájem o výtvarné umění a design
→	znalost AJ slovem i písmem
→	občanská bezúhonnost

CHARAKTERISTIKA POZICE INSTALAČNÍ TECHNIK
→	Technické zajištění instalace/ deinstalace výstavy, produkce
výstavní techniky, příprava prostoru, organizace instalace,
práce s expozicí, materiálová podpora a zajištění provoznětechnických částí galerijního prostoru
KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY A POŽADAVKY
→	SŠ vzdělání (maturita není podmínkou)
→	manuální zručnost, technické dovednosti, pečlivost
→	schopnost týmové i samostatné práce
→	schopnost efektivního plánování času
→	schopnost vstřícného jednání s lidmi
→	operativnost a flexibilita, odolnost vůči stresu
→	znalost oboru
→	řidičský průkaz výhodou
→	pozice na ŽL (OSVČ)
NABÍZÍME
→	zajímavou práci ve specifickém prostředí
→	rozvoj tvůrčích schopností
→	flexibilní pracovní dobu

NABÍZÍME
→	Poloviční pracovní úvazek
→	možnost profesního zapojení a růstu
→	zázemí významné kulturní instituce

TERMÍN NÁSTUPU OBOU POZIC
→	září 2018
NÁLEŽITOST PŘIHLÁŠKY
→	Strukturovaný životopis s fotografií
→	Motivační dopis

Přihlášky zašlete do 20. 6. 2018,
a to elektronicky na adresu info@gef.cz
nebo písemně na adresu
Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem,
Jateční 49, 400 01 Ústí nad Labem
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

