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Kreativní Praha je organizací hl. m. Prahy, jejímž hlavním cílem je koncepčně rozvíjet kulturu 
a podporovat kulturní a kreativní odvětví. 
 
Předchozích 5 let jsme byli součástí Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, kde jsme se 
podíleli na tvorbě Strategického plánu, kulturní politiky, řady analýz, od tvorby metodiky 
mapování kultury (Prague Culture Map) až po koncepce ryze konkrétních území (Art District 
7, Malostranské náměstí). 
 
V lednu 2021 jsme se stali samostatnou organizací. Koncepční znalosti testujeme v praxi 
v rámci konkrétních kulturních projektů a v rozvoji Pražského kreativního centra. 
 
Jsme součástí největší sítě kreativních center na světe „European Creative Business 
Network“. Naši práci sdílíme se stejně smýšlejícími (nejen) zahraničními partnery. 
 
Věříme, že cesta k vysoké kvalitě života a šťastnému městu vede skrze kulturu a lidskou 
kreativitu. Do týmu hledáme kolegy, kteří se s námi na tuto cestu vydají. 
 
-> www.kreativnipraha.eu 
 
 
PROJEKTOVÝ MANAGER EVROPSKÝCH PROJEKTŮ 
 
Co budete v Kreativní Praze dělat? 

● vést projekty (realizace, monitoring a reporting, prezentace výstupů, vyhodnocení   
a uzavření) podané v rámci operačního programu „Praha – pól růstu ČR“ 

● plánovat a dodržovat časový a finanční harmonogram projektů 
● řídit komunikaci projektů 
● řídit a kontrolovat kompletní dokumentaci k projektu 
● koordinovat a spolupracovat s řídícím orgánem 
● úzce spolupracovat s finančním manažerem projektu a ostatními členy týmu 

organizace 
 
Kdo je ideální kandidát/ka? 

● má odpovídající VŠ vzdělání 
● má zkušenost na obdobné pozici nebo prokazatelně participoval/a na úspěšných 

projektech spolufinancovaných z EU 
● umí anglicky nejen slovem, ale i písmem, další jazyk výhodou 
● má analytické, strukturované a kreativní myšlení 
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Co vám Kreativní Praha nabízí? 

● práci na HPP 
● možnost být součástí rozvoje kultury v hlavním městě 
● práci v inspirativním prostředí kulturních a kreativních odvětví 
● práci v organizaci s mezinárodní působností 
● sídlo kanceláře v historickém centru města 
● pružnou pracovní dobu 
● pracovní smlouvu na 1 rok, s možností prodloužení 
● 5 týdnů dovolené 
● 3 sick days 

 
A koho vlastně hledáme? 

● Člověka se selským rozumem 
● Zdravým sebevědomím 
● Který se nebojí zvednout telefon 
● Zajímají ho data všeho druhu 
● Má vášeň pro pražskou kulturu 

 
 
Kdy bychom potřebovali, abyste se stal/a součástí týmu? 
 
1. 10. 2021 nebo dle domluvy 
 
Jste to vy? 
 
Zašlete nám vaše strukturované CV a stručný motivační dopis na emailovou adresu 
info@kreativnipraha.eu do 19. 9. 2021. 
  
 


