
 
 
 

 
 

Auviex, s.r.o., Perlitová 1820, 140 00 Praha 4, T.: +420 241 445 404, T.: +420 241 444 962 auviex@auviex.cz 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 13089 

 www.auviex.cz / www.festivalkrumlov.cz 
 

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL ČESKÝ KRUMLOV hledá kolegu/kolegyni na pozici: 

PR Manager 

 

MHF Český Krumlov patrní mezi nejprestižnější hudební ́festivaly v České́ republice s třicetiletou tradicí. Na festivalových pódiích vystoupily 
takové́ osobnosti světové́ hudby, jakými jsou například Plácido Domingo, Jonas Kaufmann, Renée Fleming a další.́ www.festivalkrumlov.cz  

Lokalita: Praha | úvazek: full time, nástup v lednu nebo dohodou 

 

Na jakou práci se můžeš těšit?  

• vytváření a realizace komunikační strategie 
• PR komunikace: media relations, public relations: ČR a zahraniční laická veřejnost, politika a správa, návštěvníci festivalu, partneři, 

umělci, spolupracující subjekty, dodavatelé, patroni festivalu, interní PR, donátoři, klub přátel 
• brand awareness (zvyšování povědomí o značce MHF ČK) v ČR i zahraničí 
• nastavení systémů pro získávání zpětné vazby 
• nastavení forem krizové komunikace 
• příprava podkladů pro všechny texty související s programem (ve spolupráci s dramaturgem) – k publikaci na web, social, tištěné 

programy a další materiály 
• psaní a vydávání newsletterů 
• vytváření a distribuce tiskových zpráv 
• asistence při natáčení rozhovorů s partnery a umělci, jejich přepis 

 

Rádi bychom do týmu kolegu/kolegyní, který/á má:  

• několikaleté prokazatelné zkušenosti v oblasti PR, ideálně v kulturním prostředí  
• všeobecný přehled o kultuře a zpravodajství 
• pokročilou znalost MS Office, Gsuite podmínkou, znalost programů jako je Trello, Canva a další výhodou 
• výbornou češtinu – gramatika, stylistika; angličtinu minimálně na úrovni B2/C1 – slovem i písmem, další jazyk výhodou 
• základní znalost prostředí sociálních sítí 
• časovou flexibilitu v období červen – polovina srpna (vrcholící přípravy a samotný festival) 

Rádi bychom do týmu kolegu/kolegyní, který/́á má́:  

• schopnost samostatně rozlišovat priority, organizační schopnosti 
• chuť se učit, rozvíjet a být proaktivní 
• kreativní myšlení 
• neutuchající potřebu věci vylepšovat a hledat inovace 
• týmového ducha a společenskost 
• systematičnost, preciznost 
• univerzální – v případě potřeby operativně pomoci kolegům, tak jak to v malých týmech bývá 
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Co Ti můžeme nabídnout?  

• kreativní, různorodou práci v nekorporátním prostředí a malém příjemném kolektivu 
• možnost přinášet vlastní nápady a realizovat je 
• možnost vzdělávání a dalšího profesního růstu 
• příležitost podílet se na rozvoji jednoho z nejprestižnějších hudebních festivalů v ČR  
• networking – příležitost se setkávat s významnými osobnostmi nejen z oblasti hudby a business sféry 
• skvělý tým profíků kteří se rádi podělí o své know-how, a otevřené přátelské prostředí bez složité hierarchie 
• dlouhodobou spolupráci na ŽL  
• zázemí v kancelářích v pražském Karlíně, během léta pak v Českém Krumlově 

Pokud Tě naše nabídka zaujala, zašli CV do 17. 12. 2021. Kontaktní osoba: Veronika Bošelová, veronika@festivalkrumlov.cz. 

Odesláním svého životopisu a jiných osobních údajů udělujete souhlas pořadatelům festivalu ke zpracování těchto osobních údajů za účelem získání spolupráce, v souladu se zákonem č. 
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tento souhlas udělujete na dobu pěti let od zaslání vašich osobních údajů. Pokud chcete odebrat z naší evidence, kontaktujte nás na 
veronika@festivalkrumlov.cz.  


