
 

 

 
hledá kolegu / kolegyni na pozici 

odborný pracovník pro obor fotografie a výtvarného umění - HPP 
 

Jsme příspěvková organizace Královéhradeckého kraje s dlouholetou historií. Zabýváme se podporou 
umělecké tvorby na různých úrovních. Pořádáme soutěžní přehlídky, festivaly, fotografické výstavy, 
vedeme umělecké kurzy pro veřejnost, nabízíme zázemí pro nejrůznější umělecké aktivity, 
poskytujeme konzultace a odbornou pomoc. Jsme partnerem řady dalších kulturních organizací. 

 
Jaká bude Vaše hlavní pracovní náplň? 

- Tvorba a náplň koncepce vzdělávání pro oblast fotografie a výtvarného umění 
- Koordinace a realizace akcí vzdělávání fotografů – příprava kurzů, seminářů, besed apod. 
- Kompletní realizace fotografických soutěží např. Premiéra 
- Kurátorování, příprava, instalace fotografických, výtvarných výstav regionálních autorů – 

celoročně, Salon východočeské fotografie trienále (další v roce 2024) 
- Vedení redakční rady zpravodaje Fotoimpuls (vychází 2krát ročně) 
- Spolupodílení se na rozvoji fotostudia a fotokomory 
- Občasná práce o víkendech a odpoledních až večerních hodinách (max. do 22. hodin) 

 
Rádi bychom mezi sebe přijali kolegyni/kolegu, která/který: 

• se orientuje v aktuálním dění na poli fotografické tvorby a vzdělávání 

• má patřičné zkušenosti v oblasti produkce fotografické tvorby 

• je samostatnou, kreativní a iniciativní osobností 

• má dobré komunikační, administrativní a organizační schopnosti a týmového ducha 
Výhodou: vzdělání v oboru | aktivní fotografování | řídí automobil 

 
Co nabízíme? 

• práci v zavedené kulturní příspěvkové organizaci Královéhradeckého kraje 

• platové ohodnocení 10.-11. platová třída, nařízení vlády č. 264/2022 ze dne 31. srpna 2022 

• osobní příplatek po zapracování 

• příspěvek na stravování, rekreaci a sportovní a kulturní aktivity 

• zaměstnanecký tarif a telefon 

• 5 týdnů dovolené 
 
Požadované dokumenty k přihlášce: 

• strukturovaný životopis  

• motivační dopis  

• souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění. 
 
Způsob a termín podání přihlášky: 
Potřebné dokumenty zašlete na e-mail reditelka@cuahk.cz do 30. dubna 2023.  
Předmět zprávy: Výběrové řízení FOTOGRAFIE. 
 
Předpokládaný nástup: 
září 2023 - částečný úvazek – předávání agendy, zapracování současnou pracovnicí 
leden 2024 - plný úvazek 
 
Kontaktní osoba pro získání bližších informací: 
Martina Erbsová, ředitelka organizace, e-mail: reditelka@cuahk.cz, tel. 775 618 414  
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