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Divadelní fakulty JAMU vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Technologický manažer/školitel pedagogů v oblasti nových technologií
Na základě realizace projektů ERDF a ESF v rámci OP3V ll (délka projektů 09/2019 až 12/2022)
přijmeme ideálně dvě osoby, které budou vykonávat kombinovanou funkci Technologický manažer
a Tutor nových metod výuky spojených s požadavky umělecké praxe. úvazek na kombinovanou
funkci činí 1,0 (manažer 0,5 úvazku a tutor 0,5 úvazku).
Nabízíme:
zajímavou práci s pestrou agendou fakulty vysoké umělecké školy související především se
zabezpečením aktivit projektu a to zejména v návaznosti na technologie;
stabilitu renomované instituce;
plat dle vnitřních mzdových předpisů JAMU;
zaměstnanecké benefity (stravenky, 30 dní dovolené, Multisport karta, atd .);
práci s mladými lidmi; zajímavé pracovní prostředí.
Požadujeme:
,( VŠ či SŠ vzdělání- ideálně technického zaměření;
v" zběžná orientace v akreditovaných studijních programech a specializacích DF JAMU;
v" znalost širokého spektra technologií- od IT (jak HW, tak i SW /nejen Microsoft/) přes světelné,
zvukové, video, grafické, fotografické či projekční technologie, až po jevištní technologie atd.;
,; hlubší znalost praxe alespoň v některých výše zmíněných oblastech (oborech či odbornostech);
v" základní znalost anglického jazyka výhodou;
v" aktivní přístup k řešení problémů, samostatnost, komunikativnost, práce v týmu;
,; organizační, komunikační a prezentační schopnosti.
Uchazeči

v"

k přihlášce přiloží:
strukturovaný životopis s akcentem na zkušenosti s technologiemi;

v"

doklady o nejvyšším ukončeném vzdělání a absolvované praxi.

První kolo výběrového řízení se uskuteční nad zaslanými podklady bez účasti zájemců, druhé kolo
formou osobního pohovoru s vybranými uchazeči v pátek 20. prosince od 9h (čas bude upřesněn).
Nástup: od ledna 2020 (či po vzájemné domluvě) . Přihlášky s přiloženým životopisem a doklady o
vzdělání zašlete nebo doručte osobně do 13. prosince 2019 na adresu Mgr. Klára Viková, děkanát
Divadelní fakulty JAMU, Mozartova 1, 662 15 Brno nebo elektronicky na adresu vikova@jamu.cz.
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