8SMIČKA
JSOU KULTURA A UMĚNÍ VAŠE SRDCOVKA?
Humpolecká zóna 8smička zprostředkovává kontakt s moderním a současným uměním.
Klade si za cíl probouzet všechny smysly, kreativitu a rozšiřovat obzory v umělecké sféře
nejen v lokální humpolecké komunitě. Toho se snaží dosáhnout prostřednictvím výstav,
edukačních programů, přednášek, filmových promítání, kurzů kresby, vydáváním knih...
anebo se zde člověk může jen tak zastavit na kávu a úžasný zákusek do naší kavárny.
Do týmu 8smičky hledáme nadšence do umění s organizačními schopnostmi na pozici:

Výkonný/á ředitel/ka
– Máte rád/a nové výzvy a umíte dělat věci neotřelým způsobem?
– Projektové řízení máte v malíčku?
– Baví vás v práci neustále tvořit a posouvat se dál?
– Bez komunikace s lidmi si nedokážete představit svůj pracovní den?
Pokud jsou vaše odpovědi „ano“, možná jste pro nás ten správný člověk!
Co bude výsledkem vaší práce?
– efektivně zorganizovaná instituce s nastavenými funkčními procesy
– neustále se zvyšující počet návštěvníků a šířící se věhlas naší zóny pro umění
– správně motivovaní podřízení, kteří odvádí skvělé výkony
Co by vám nemělo chybět?
– zkušenosti v oblasti vedení obdobného kulturního zařízení
– anglický jazyk na komunikativní úrovni
– schopnost dotahovat věci do konce
– a v neposlední řadě láska k umění a Humpolci
Pokud si padneme do oka a domluvíme se na spolupráci, budete moci posunout naše
centrum umění na novou vyšší úroveň. Můžete se stát klíčovou osobou, která se bude
přímo podílet na budování místní komunity a zprostředkovávat lidem úžasné kulturní
zážitky. Jelikož stále vymýšlíme něco nového, jsme otevřeni všem originálním
nápadům. Kreativitě a fantazii se u nás meze rozhodně nekladou.
Máte možnost dělat opravdu smysluplnou práci plnou nevšedních zážitků.
Říkáte si, že by to pro vás mohlo být to pravé?
V tom případě nám napište 8 důvodů, proč jste to právě vy,
které spolu s vaším životopisem pošlete k nám do Humpolce
nejpozději do 10. 9. 2020 na adresu bara.ryznerova@8smicka.com.
Těšíme se na vás!

