
Pozice: Koordinátor projektů participace

Úkoly:

 organizační zajištění programů nebo jejich částí v projektu „Veřejný 

prostor a společenství“ společnosti Plzeň 2015

 programy výstavního typu: dopracování metodiky a koncepce 

programů, management sběru výstavního materiálu, kurátorování

 komunitní programy pro veřejný prostor: koordinace odborných i 

neodborných seminářů, pořádání a vedení „sousedských“ projektů pro 

veřejný prostor, workshopy

 administrativa spjatá s programy a projekty

 marketing spjatý s programy a projekty

Požadavky:

 bezúhonná fyzická osoba, která má způsobilost k právním úkonům

 místo práce Plzeň; potřeba cestování (Praha, Brno, Liberec atd.)

 vysokoškolské vzdělání

 vzdělání, praxe, či jiná prokazatelná zkušenost v oblasti architektury, 

urbanismu a veřejného prostoru

 pokročilá znalost PC, Word, Excel a dalších běžných programů

 znalost grafických programů (Adobe Photoshop, In Design, Illustrator) 

výhodou

 zkušenost s výstavními projekty a kurátorováním výhodou

 orientace v tematickém právním rámci – autorský zákon, stavební zákon 

atd. – výhodou

 pokročilá znalost anglického jazyka výhodou

 řidičský průkaz sk. B výhodou

Kontaktní osoba

Mgr. Martin Moravec, PhD.

Koordinátor participace

moravecma@plzen2015.cz

Výběrové řízení



Profil:

 odborně zdatná osobnost se silným smyslem pro realizovatelnost projektů

 základní manažerské schopnosti

 flexibilní přizpůsobení pracovní doby dle potřeby

 velké pracovní nasazení a týmový duch

 schopnost empatie, diplomatického vystupování a veřejného vystupování (i před médii)

Nabízíme:

 podíl na unikátních projektech ovlivňujících (nejen) veřejný prostor města Plzně

 kreativní a různorodá činnost

 flexibilní pracovní doba

 zapálený tým

 zajímavé finanční ohodnocení

Požadavky pro výběrové řízení:

 strukturovaný životopis

 krátký motivační dopis obsahující: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, 

číslo telefonu, e-mailovou adresu, tělo textu 150-200 slov. Motivační dopis by měl pokrýt motivaci a vztah 

k veřejnému prostoru, Plzni, projektu Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015

 písemný souhlas se zpracováním, uchováváním a poskytnutím osobních údajů třetím osobám po celou 

dobu trvání výběrového řízení

Kompletní přihlášky zasílejte na adresu: Plzeň 2015, o.p.s., k rukám Martina Moravce, Pražská 19, 301 00 Plzeň, 

nebo na e-mail: moravecma@plzen2015.cz.

Vyhlášení: 9. 4. 2013

Uzávěrka přihlášek: 22. 4. 2013, na základě přihlášek budou vybráni uchazeči k osobnímu pohovoru

Pohovor pozvaných uchazečů: 29. 4. 2013 (v závažných případech lze smluvit náhradní termín)

Nástup: 1. 5. 2013 (případně dle dohody)


