JSME FOTOGRAF A HLEDÁME NOVÉHO
ČLENA TÝMU V OBLASTI PUBLIC RELATIONS
Jsme Zóna současné fotografie - nezávislá, profesionální umělecká
organizace, jejíž aktivity jsou soustředěné kolem fenoménu současné
fotografie a dalších příbuzných uměleckých vizuálních forem. Vydáváme
Fotograf Magazine, provozujeme Fotograf Gallery a každoročně
pořádáme Fotograf Festival. Fotografii se věnujeme přes dvě dekády a
za tu dobu si Fotograf vybudoval domácí i mezinárodní renomé, respekt
odborné veřejnosti a rádi bychom rozšířili naši diváckou základnu na
domácí scéně.

Máme plány, máme cíle a hledáme člena týmu, který se ujme oblasti public
relations organizace a pomůže nám ji profesionalizovat a rozvíjet správným
směrem.
Rádi mezi námi uvítáme samostatnou, nezávislou a kreativní osobnost s praxí v oblasti PR, se zájmem o
současné umění a se schopností převzít odpovědnost a iniciativu.
KLÍČOVÉ VLASTNOSTI ZÁJEMCE:






Zkušenosti v public relations
Vlastní relevantní mediální kontakty (oblast kultury a umění)
Textařské dovednosti
Znalost českého a anglického jazyka
Schopnost se zorientovat v tématech všech aktivit organizace

NÁPLŇ PRÁCE A PRACOVNÍ ÚVAZEK:
Jsme otevřeni dialogu o podobě budoucí spolupráce. Předpokládáme částečný úvazek v podobě, na které
se vzájemně domluvíme.
Rozsah náplně práce vytvoříme společně na základě vašich zkušeností v těchto oblastech:
 Komunikace s manažerem marketingu, kurátory výstav, institucemi a partnery
 Příprava tiskových zpráv a komunikace s novináři
 Sociálních sítě
 Zprostředkování rozhovorů s umělci a kurátory
 Reporting a mediální výstupy
 Tvorba kreativního contentu aktivit spolku Fotograf

CO VÁM MŮŽE FOTOGRAF NABÍDNOUT?









Částečný úvazek finančně férově nastavený podle zkušeností/profilu zájemce a vzájemně
vyladěném časovém zapojení.
Naprosto časově flexibilní spolupráci založenou na principu osobní odpovědnosti a
samostatnosti.
Možnost se vlastním přispěním podílet na rozvoji respektované organizace v oblasti
výtvarného umění.
Živý kontakt se světem současné fotografie a uměleckým prostředím u nás i v zahraničí.
Prostor pro uplatnění vlastní kreativity při hledání nových cest v komunikační strategii
organizace.
Skvělý tým zapálených, openminded a přátelských profesionálů v oblasti umění a kultury.
Možnost využívat veškeré zázemí Fotograf Gallery pro vlastní projekty a aktivity.

Datum nástupu a další detaily spolupráce jsou otázkou vzájemné dohody.
CHCETE S NÁMI PRACOVAT?
Své CV s krátkým motivačním dopisem nám zašlete nejpozději do 25. 5. 2022
na email jan.hladonik@fotografnet.cz.
Do předmětu e-mailu prosím uveďte „PR FOTOGRAF“.
Pokud nás váš profil zaujme, pozveme vás na osobní schůzku.
Těšíme se na vás!

www.fotografgallery.cz
www.fotografmagazine.cz
www.fotografestival.cz
fb/insta: @fotograf.zone

STAY WELL
KEEP LOVE
FOTOGRAF

