
Národní filmový archiv přijme kolegyni / kolegu na pozici

pracovník / pracovnice distribuce knih a filmových nosičů
Národní filmový archiv je také vydavatelstvím odborných publikací, filmů na DVD a jiných
nosičích nebo recenzovaného čtvrtletníku Iluminace. Vyrábíme také k přírodě šetrný merch
a vše prodáváme na eshopu a ve žlutém stánku, se kterým objíždíme knižní veletrhy a
filmové festivaly. Nyní hledáme člověka, který nám s distribucí těchto produktů pomůže.
Práce je vhodná pro všechny, kteří hledají flexibilní časové podmínky, rádi si sami organizují
práci a jsou dobří v administrativě a v komunikaci. Pojďte s námi pečovat o české filmové
dědictví!

Náplň práce:
● správa eshopu, vedení evidence zásob a skladového hospodářství,

pravidelná inventarizace
● vyúčtování a fakturace, práce se systémem Helios Nephrite
● udržování kontaktů s knihkupectvími a distributorskou sítí
● vedení předplatného a distribuce časopisu Iluminace
● aktivní prodej knih, filmových nosičů, plakátů a dalších produktů z produkce

Národního filmového archivu na veletrzích a festivalech (Knihex, Svět knihy,
LFŠ, Ji.hlava…),  případně vyhledávání nových možností prodeje a
propagace

Co očekáváme:
● zájem o literaturu a kinematografii
● výborné administrativní dovednosti, orientace v práci s tabulkami a s ekonomickým

systémem
● velká samostatnost, dobrý time management a přirozené komunikační schopnosti
● časová flexibilita

Co nabízíme:
● pracoviště v Bartolomějské ul. v centru Prahy nebo z home office, flexibilní

pracovní dobu, služební notebook, mobil
● stravenkový paušál 1.600 Kč/měsíc✩ volný vstup do kina Ponrepo a do dalších

kulturních institucí ✩ příspěvek na sportovní/kulturní aktivity, na péči o zdraví,
dovolenou nebo sociální připojištění ✩ sleva na publikace ✩ rekreační středisko
NFA

● samozřejmostí je 5 týdnů dovolené a 5 sick-days ročně, plná podpora a zaučení a
ohled na individuální potřeby zaměstnanců

● úvazek 0,5, 11. platovou třídu, platový stupeň dle dosavadní praxe (viz zde), osobní
ohodnocení po zkušební době; nástup ihned nebo dle dohody

Průběh výběrového řízení: přihlášky obsahující strukturovaný životopis, podrobný
motivační dopis a kontakty na reference zasílejte průběžně na email
katerina.urbanova@nfa.cz. Vybraní uchazeči a uchazečky budou zváni k osobním
pohovorům.

https://www.kurzy.cz/platy/platove-tabulky-zakladni/
mailto:katerina.urbanova@nfa.cz

