
 

Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace, 
vyhlašuje výběrové řízení na pozici: 

 
Vedoucí uměleckého provozu  

 
Pozice je vhodná zejména pro kandidáty s praxí v produkci a projektovém řízení,  

praxe v kulturním sektoru vítána.  
 

Zajímáš se o kulturní dění? Chceš mít možnost se potkávat se světovými osobnostmi klasické i 
populární hudby? Chceš být součástí prestižní značky mezi kulturními hybateli?  

Jsi organizátorem tělem a duší? Dokážeš řešit problémy bez zbytečného odkladu a s klidnou 
hlavou? Pak hledáme právě Tebe.  

 
 
Požadujeme: 

● praxi s produkcí nebo koordinací projektů či akcí, praxe v provozu výhodou 

● samostatnost a komunikativnost, zodpovědný přístup, smysl pro pořádek 

● časovou flexibilitu 

● odolnost před stresem 

● výbornou znalost anglického jazyka (min. B2/C1), znalost německého jazyka výhodou 

● znalost práce na PC (MS Office, G-Suite) 

● všeobecný ekonomický a kulturní přehled 

● řidičský průkaz skupiny B  

● VŠ vzdělání výhodou (s přihlédnutím k manažerským a uměleckým oborům)  

● touha se dále vzdělávat, otevřenost vůči novým impulsům 

 
Náplň práce: 

● vedení cca pětičlenného týmu uměleckého provozu 

● organizační zajištění koncertů a souvisejících akcí JFO (plánování, doprava a ubytování 

hostujících umělců i orchestru na výjezdech, komunikace s pořadateli, agenda 

smluvního zajištění atp.) 

● komunikace se zahraničními agenty a hostujícími umělci 

● účast na koncertech, domácích i zahraničních turné orchestru  

● spolupráce s ekonomickým úsekem (objednávky, smlouvy s umělci) 

● koordinace úseku techniky (kustodi orchestru, řidič)  



 

Nabízíme: 

● 12. platovou třídu (tabulka č. 1 podle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.), práci na plný 

úvazek, osobní ohodnocení a příplatek za vedení 

● možnost osobního rozvoje, potenciální možnost profesního postupu 

● bezprostřední kontakt s živou kulturou a podílení se na jejím chodu 

● možnost zapojení se do budování značky JFO jako mezinárodně významného 

symfonického orchestru a jednoho ze zásadních kulturních institucí v ČR 

● zaměstnanecké benefity (stravenky, bezúročné půjčky z fondu kulturních a sociálních 

potřeb, příspěvek zaměstnavatele na penzijní fond, příspěvek na kartu Multisport) 

● služební mobilní telefon a notebook 

● podpora dalšího vzdělávání v oboru 

 

 

K zařazení do výběrového řízení zašlete svůj motivační dopis spolu se strukturovaným 

životopisem a portrétní fotografií do 4. 2. 2022 na emailovou adresu: szabova@jfo.cz. 

Následně budou vybraní uchazeči pozváni na pohovor, který proběhne 15. 2. 2022. 

Nástup je možný od 1. 3. 2022 nebo dle individuální dohody. 
Pro případné dotazy volejte 597 489 488 nebo 774 115 346. 

 

 


