
Popis pozice projektového manažera pro Concertino Praga 2022 
 
Popis projektu 

Concertino Praga – Dvořákova rozhlasová soutěž pro mladé hudebníky 

Concertino Praga - Dvořákova rozhlasová mezinárodní soutěž pro mladé hudebníky se koná od roku 
1966. Jedná se o víceoborovou soutěž, jejímž posláním je vyhledávat mimořádné talenty do 15, resp. 
16 let, které usilují o významnou mezinárodní interpretační kariéru. Pořadateli jsou od roku 2020 
Český rozhlas a Akademie klasické hudby. Finálové soutěžní vystoupení je součástí programu MHF 
Dvořákova Praha. Více informací o soutěži naleznete na www.concertinopraga.cz 
 
 
Popis pracovní pozice 
 
Pro Akademii klasické hudby z. ú., organizátora MHF Dvořákova Praha, hledáme zkušené produkční 
pro komplexní organizační zajištění projektu ve všech jeho fázích s vyvrcholením veřejnou prezentací 
v měsíci září.  Pracovní náplní je primárně sestavení a řízení harmonogramu, finančního plánu, 
marketingové kampaně a veřejných prezentací. Stěžejní náplní agendy je dále příprava realizační fáze 
projektu, tedy koordinační činnost a produkce samotné soutěže. Veškeré přípravné i realizační aktivity 
probíhají na komunikační úrovni se spolupořadatelem akce – Českým rozhlasem. Náplň práce probíhá 
na několika úrovních: 
 

1. Komunikační 
 Komunikace se sponzory a mediálními partnery. Nutnost zásahu do odborné i široké 

veřejnosti 
2. Marketingová 

 Plánování a realizace marketingových kampaní s dopady na aktivní účast soutěžících a 
ticketingu 

3. Organizační 
 Vedení projektu a práce se základními nástroji projektového řízení – časový 

harmonogram, smluvní agenda, dodavatelské vtahy, tvorba a kontrola rozpočtu 
4. Realizační 

 Produkce a koordinace finálových soutěžních koncertů v rámci MHF Dvořákova Praha 
 
Očekáváme 
 

 zkušenosti s vedením malých a středních kulturních projektů 
 zkušenosti s komplexní produkcí kulturních akcí malého a středního rozsahu 
 základní zkušenost a orientace v marketingové komunikaci 
 samostatnost a zodpovědný iniciativní přístup 
 logické myšlení  
 komunikativnost 
 anglický jazyk na úrovni minimálně B2 

 
 
Nabízíme 
 

 flexibilní pracovní dobu 
 možnost významného podílu Home Office 
 typ úvazku – HPP nebo fakturace 



 odpovídající finanční ohodnocení 
 zázemí organizačního týmu významného evropského hudebního festivalu 
 práci v úzkém kolektivu lidí, které spojuje záměr vytvářet hodnotný kulturní produkt 

 
 
Strukturovaný životopis včetně motivačního dopisu zasílejte do 31. ledna 2022 na adresu 
stehlikova@dvorakovapraha.cz  
 
 
 
 


