Divadelný ústav vyhlasuje konkurz na pracovnú pozíciu:

Produkčný/produkčná Štúdia 12
Termín nástupu: 1. septembra 2022
Druh pracovného pomeru: práca na plný úväzok
Miesto práce: Bratislava
Základná zložka mzdy (brutto): Základná zložka mzdy (btto) a ďalšie odmeny podľa tarifných
tabuliek v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (platová trieda
7), dosiahnutého vzdelania a praxe a osobného ohodnotenia
Náplň práce:
- zostavovanie mesačného programu a organizácia divadelných predstavení, hosťovaní
zahraničných a domácich umeleckých súborov, workshopov, rezidencií a ďalších kultúrnospoločenských podujatí
- spolupráca Štúdia 12 s kultúrnymi centrami a organizáciami, koordinácia spoločenských
projektov
- spolupráca s dramaturgom Štúdia 12 pri koncipovaní dramaturgie Štúdia 12, tvorbe
platforiem, jednorazových i dlhodobých projektov Štúdia 12
- produkcia Štúdia 12 vrátane technického zabezpečenia produkcií, výlepu plagátov,
predpredaja vstupeniek a i.
- PR Štúdia 12 v aktívnej spolupráci s médiami, budovanie nových kontaktov, v spolupráci
s dramaturgom tvorba promo textov k produkciám (tlačové správy, pozvánky, plagáty,
bulletiny)
- samostatná organizácia a koordinácia umeleckých a vzdelávacích projektov, komunikácia
s umelcami, účastníkmi, prednášajúcimi
- vedenie administratívnej agendy Štúdia 12 (zmluvy, protokoly, objednávky, evidencia
návštevnosti).
Požiadavky na zamestnanca:
 ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v humanitnom odbore
 dĺžka praxe aspoň 3 roky
 kultivovaný písomný prejav, komunikatívnosť
 ovládanie anglického jazyka na dobrej úrovni
 užívateľské znalosti PC: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet
na pokročilej úrovni
 organizovanie a plánovanie práce
 iniciatívnosť, analyzovanie a riešenie problémov
 vzťah k divadlu
 flexibilita
Pracovné podmienky:
Práca na zmeny: pružný pracovný čas

Informácia pre uchádzačov: Záujemcovia môžu zasielať žiadosť o pracovnú pozíciu a svoj
životopis na e-mailovú adresu du@theatre.sk alebo na korešpondenčnú adresu Divadelného
ústavu (Jakubovo námestie 12, 813 57 Bratislava) do 31. 7. 2022. Do žiadosti je potrebné
napísať súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberu na inzerovanú pracovnú
pozíciu v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov.
Uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.
Informácie o sprostredkovaní:
Termín uzávierky žiadostí je 31. 7. 2022.
Predpokladaný termín konkurzu je koncom júla.
Kontaktná osoba: PhDr. Diana Selecká
tel.: 02/20487102
e-mail: diana.selecka@theatre.sk
Všetkým záujemcom vopred ďakujeme!
Centrum prezentácie a marketingu

