
 
 

 
 
 
Dobrý den, 
  
jsem majitelka castingové a modelingové agentury 9.VLNA CASTING. Do našeho týmu hledáme na práci z 
domova produkční (či administrativní pracovnici nebo bookerku – jedná se o něco mezi těmito třemi pozicemi). 
Tento typ práce je myslím vhodný spíše pro ženy, ale pokud má nějaký muž pocit, že by jej tato práce bavila, 
nebráníme se ani této variantě. V případě oboustranné spokojenosti by šlo o dlouhodobou spolupráci. 
 
Počet odpracovaných hodin by nebyl pravidelný a pohyboval by se cca mezi 32 - 40 hod./týden. Hledáme  
někoho, kdo má pravidelně čas 4 až 5 pracovních dnů v týdnu mezi 11:00-19:00 (někdy je třeba pracovat až 
do 20:00). HLEDÁME POUZE LIDI, KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM O DLOUHODOBOU SPOLUPRÁCI, TZN. MIN. 1 ROK 
(nástup ideálně do 1.10.2022). 
 
Rádi bychom splupracovali s produkční, která má živnostenský list (či je ochotná si jej pořídit), aby nám 
svou činnost mohla fakturovat.  
 
Odměna u nás činí 200,- Kč/hod. hrubého (při práci všechny pracovní dny 8 hod. denně by tedy celková 
odměna za měsíc byla kolem 34.800,-Kč). V prvním měsíci (během zaučování) bude nástupní plat činit 160,- 
Kč/hod. hrubého, přičemž v této fázi není nutné mít živnostenský list. Firma hradí výdaje spojené 
s telefonováním + SMSkováním (resp. poskytuje firemní telefon). 
 
Zároveň bych Vás ráda upozornila, že k této práci je bezpodmínečně nutné kvalitní připojení k internetu, 
"výkonnější" počítač s dostatečnou kapacitou a kvalitní signál pro telefonování ze sítě T-Mobile. Bydliště v 
Praze či jejím blízkém okolí je výhodou, nikolv však podmínkou.   
 
Důležité jsou pro nás komunikační schopnosti, a to jak v češtině, tak v angličtině. Angličtina nemusí být 
perfektní, ale musí být na slušné úrovni - schopnost domluvit se bez problémů anglicky i např. při 
telefonickém hovoru je nutností !!! Výjimečný překlep či malá chybička v češtině nám také nevadí, ale výrazné 
hrubky ano. Proto prosíme lidi, kteří mají s gramatikou problémy či jsou cizinci, aby zvážili, zda na to “mají” 
(a popř. nám dali “na rovinu” vědět, že českou gramatiku příliš neovládají). Ohl. práce s počítačem nám stačí 
ovládání základů Wordu + Excelu (či obdobných editorů) a ochota učit se nové věci. Pokročilé ovládání 
dalších programů (např. grafických), dobrá znalost Excelu či psaní “všemi deseti” jsou výhodou, ale rozhodně ne 
nutností. Nutností jsou kromě angličtiny především 100% spolehlivost, pečlivost a příjemné vystupování. 
Kdo těmito vlastnostmi nedisponuje, ať se prosím o pozici produkční neuchází! Někdy je např. třeba rychle 
zpracovat mnoho desítek obdržených SMSek a mailů, přičemž všechny informace v nich uvedené musí být 
správně roztříděny a zpracovány a nikde nesmí být žádná chyba. Zároveň se může se stát, že budete řešit několik 
složitých projektů najednou, vše bude spěchat a k tomu Vám bude často zvonit telefon, takže nebude snadné se 
soustředit a vše udělat správně a odevzdat včas. Proto je důležitá vrozená pečlivost a odolnost vůči stresu. 
Dále prosíme min. středoškolské vzdělámí s maturitou. 
 
Maminky bych ráda "na rovinu" informovala, že tato práce je časově neslučitelná s péčí o předškolní či školní 
děti, protože ráno, kdy jsou děti ve školce či ve škole, se v této branži obvykle nic neděje a mezi 15:00-19:30 
mnohdy naopak produkční řeší obrovské množství spěchajících mailů a telefonátů, což je zcela neslučitelné např. 
s vyzvedáváním dětí v družině či dalšími povinnostmi, které odpoledne a v podvečer mívá většina matek. Proto je 
tato práce vhodná buď pro bezdětné lidi nebo pro rodiče velkých dětí, které jsou již zcela samostatné. 
Nevýhodu je též fakt, že nikdy předem nevíme, kdy bude práce extrémně hodně a kdy naopak méně a proto si 
rodiče menších dětí nemohou na náročnější dny předem zajistit hlídání (sama mám dvě děti a z vlastní zkušenosti 
proto vím, jak obtížné je kombinování této práce s péčí o děti). 
 
Naše agentura často obsazuje do reklam mladé cool typy (např. hipstery, hiphopery, skejťáky, zajímavé umělce, 
DJe či různé alternativní “týpky”). Proto jsou mladý věk a "nezávislý cool styl" výhodou (nikoliv však 
podmínkou).  
 
 
 
NÁPLŇ PRÁCE  
 
1. OBSTARÁVÁNÍ NAŠÍ DATABÁZE MODELEK A HERCŮ  
- úprava došlých fotek a jejich zařazování  
- komunikace s modelkami a herci, kteří se u nás chtějí zaregistrovat 
- zadávání veškerých údajů o modelkách a hercích (vč. fotek) do naší databáze  



 
 
 
2. VYŘIZOVÁNÍ DOŠLÝCH CASTINGŮ  
Tato práce zahrnuje: 
- výběr vhodných herců či modelek  z naší databáze a informovaní je o castinzích 
- komunikace s modelkami, herci, castingovými agenturami, filmovými produkcemi apod.  
- předávání potřebných informací hercům a modelkám vybraným na natáčení či focení 
 
 
  
3. POŘÁDÁNÍ CASTINGŮ  
- organizace castingů pro konkrétní seriály, filmy či reklamy 
- komunikace s modelingovými a hereckými agenturami, herci, modelkami, filmovými produkcemi, fotografy apod. 
 
Hlavní jsou body 1 a 2 . Bod 3 (pořádání castingů) není třeba obstarávat tak často. 
 
 
 
POKUD JSTE SI PEČLIVĚ PŘEČETLA VÝŠE UVEDENÉ INFORMACE, SPLŇUJETE NAŠE POŽADAVKY A 
MÁTE O NABÍZENOU POZICI ZÁJEM, VYPLŇTE PROSÍM NÁŠ ONLINE DOTAZNÍK, KTERÝ NALEZNETE 
ZDE: https://forms.gle/LYvYCdVKZSzYvQKw6 
 
 
Pokud jste nám dosud neposlala Váš životopis, prosíme o jeho zaslání na denisa@9vlna.cz (nejlépe s Vaší 
fotografií, která nemusí být přímo v CV, ale může být i v příloze mailu - vítáme i např. fotky z dovolené apod.).  
Přiložení fotografií není povinné, ale fotky velmi vítáme, protože je v této branži velkou výhodou, když má 
produkční obdobný styl, jaký bývá často požadován po našich hercích a modelkách (tzn. buď lehce alternativní 
cool styl nebo "západoevropský šmrnc"). Takto působící lidé se dokáží při výběru herců lépe trefovat do vkusu 
zahraničních klientů, což je v této branži velká výhoda. 
 
Snažíme se odpovídat všem zájemcům, kteří vyplní náš dotazník, ale občas se k tomu bohužel z časových 
důvodů nedostaneme. Pokud se s Vámi nespojíme do deseti dnů od vyplnění online dotazníku, považujte to 
za negativní odpověď, prosím.   
 
  
Děkuji a přeji hezký den. 
 
 
Denisa Walterová 
mobile: + 420 603 108 000 
--------------------------- 
9. VLNA CASTING 
denisa@9vlna.cz 
www.9vlna.cz 
 
www.facebook.com/9vlnaCasting/ 
https://www.instagram.com/9.vlna_casting/ 
 
 

 


