
Výběrové 
řízení

Rada Asociace nezávislých divadel ČR (AND ČR) 
vyhlašuje výběrové řízení na pozici výkonný/á 
manažer/ka AND ČR.
Asociace nezávislých divadel zastupuje více než 60 kulturních 
organizací. Prosazuje jedinečnost sektoru nezávislého umění, navazuje 
kontakt s veřejnou správou a zastřešuje vzájemnou komunikaci 
členských divadel.
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Předpokládaný nástup: co nejdříve
Forma spolupráce: na fakturu
Rozsah práce: ve výši 0,75 úvazku
Výše odměny: 32.000 Kč / měsíc 
 
Pracovní náplň:

● manažerské řízení organizace 
● vnitřní komunikace se členy Rady, se členy Asociace – plánování, administrativa, koordinace, 

newslettery & zápisy ze zasedání Rad,
● vnější komunikace s partnerskými organizacemi a sociálními partnery, včetně zahraničních 

organizací (plánování, administrativa, koordinace, korespondence),
● příprava podkladů pro členy Rady, komunikace s externími konzultanty,
● finanční řízení organizace, 
● účast na vybraných jednáních a akcích jménem Rady AND ČR,
● souhrnný přehled o činnosti AND ČR (archiv, databáze),
● správa webových stránek, FB uzavřené skupiny, 
● organizační zajištění akcí AND – VH, setkání se členy, konferenční a networkingové akce atp.,
● spolupráce s PR organizace.
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Kvalifikační předpoklady:

● komunikativnost, organizační schopnosti, milé vystupování,
● orientace na nezávislé divadelní scéně,
● schopnost základní komunikace v angličtině,
● pokročilá znalost práce na PC (Word, Excel, email, WWW, Google Drive, Zoom ad.),
● schopnost pracovat samostatně.

Nabízíme:

● zajímavou práci v tvůrčím prostředí prestižní organizace,
● přátelský kolektiv,
● možnost dalšího rozvoje a sebevzdělávání.

 
V případě Vašeho zájmu zašlete písemné přihlášky do výběrového řízení, včetně strukturovaného 
životopisu s alespoň jednou referencí (kontaktem) a motivačním dopisem nejpozději do 31. 3.  2023 na 
e-mail info@andcr.cz. 
 
Výběrové řízení bude dvoukolové (první kolo bez účasti uchazečů) a uskuteční se v první polovině 
dubna. 

 
Veškeré informace o AND ČR jsou dostupné na www.andcr.cz. Další informace na info@andcr.cz. 
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Jméno Příjmení
pozice
kontakt
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