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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
 

tajemnice Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění 

vypisuje výběrové řízení na pozici 

 

PR a projektový manažer 

 

Co bude součástí náplně práce?  

• koordinace marketingové prezentace kurzu celoživotního vzdělávání v rámci projektu Národního plánu obnovy; 

• zabezpečení agendy spojené s chodem zakládaného nadačního fondu a koordinace marketingové prezentace 

zakládaného nadačního fondu; 

• spolupráce na zabezpečení agendy zaměřené na vnější vztahy a PR fakulty; 

• spolupráce na přípravě a koordinaci marketingové strategie DF JAMU a jejich dílčích projektů, včetně rozvoje značky 

fakulty na sociálních sítích. 

Co nabízíme? 

• plný pracovní úvazek a stabilitu renomované akademické instituce; 

• plat dle vnitřních mzdových předpisů JAMU a z projektů, do kterých je DF JAMU zapojena; 

• zaměstnanecké benefity - 30 dnů dovolené, stravenková karta, multisport karta, možnosti zahraničních stáží, jazykové 

a vzdělávací kurzy, příspěvek na penzijní připojištění, vstupy do školních divadel a na koncerty JAMU zdarma, práce 

v centru Brna; 

• práci s kreativními mladými lidmi, tvůrčí a otevřené pracovní prostředí, přátelský kolektiv. 

Co požadujeme? 

• zkušenosti z oblasti PR a znalost online marketingových systémů a nástrojů (Meta for Business, Google Ads atd.); 

• znalost z oblasti fundací a neziskových organizací (především nadačních fondů); 

• znalosti datové analýzy (Google Analytics) a Wordpressu výhodou;  

• znalost práce na PC (MS Office a jeho alternativy – základní programy; internetové aplikace); uživatelská znalost 

ekonomického systému SAP výhodou; 

• organizační schopnosti a časovou flexibilitu; 

• předpoklady pro týmovou práci a komunikativnost. 

Nástup: od 1. září 2022 (po domluvě) 

Jak se přihlásit do výběrového řízení?  

• nejpozději do neděle 31 července je potřeba zaslat následující: motivační dopis, strukturovaný životopis a doklad(y) 

o dosaženém vzdělání na adresu vikova@jamu.cz; 

• první kolo proběhne bez účasti uchazečů; výběrová komise bude posuzovat zaslané materiály; druhé kolo se 

uskuteční formou osobního pohovoru v úterý 16. srpna 2022 od 10:00 hod. (termín je závazný; telefonicky Vám 

bude sdělen konkrétní čas konání pohovoru). 

 

 

V Brně dne 29. června 2022 

 
 

Ing. Mgr. Alena Valentová 

tajemnice DF JAMU 
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