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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 a naše plány jsou ambiciózní! Koncepční znalosti 

chceme využít pro práci na konkrétních kulturních projektech a v rozvoji Pražského kreativní centra. 

 

Jsme součástí největší sítě kreativních center na světě „European Creative Business Network“. Naši 

práci si nechceme nechávat pro sebe, ale naopak ji provázat se stejně smýšlejícími partnery (nejen) ze 

zahraničí. 

 

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 

 

 

ŘEDITEL/KA KREATIVNÍ PRAHY 

 

Co budete v Kreativní Praze dělat? 

• plnění povinností dle zakládající listiny zapsaného ústavu (zakládací listina včetně 
kompletního Usnesení ZHMP 2M/38 ze dne 11. 6. 2020, dostupná na: 
https://1url.cz/Hz6f7 

• strategicky rozvíjet organizaci Kreativní Praha, zapsaný ústav 

• tvořit rozpočet organizace 

• zodpovídat za management týmu 

• navazovat partnerství s klíčovými aktéry z oblasti městského rozvoje, KKP či 

vzdělávání v Praze, ČR i zahraničí 

• jednat s vedením města, odbory magistrátu, městským organizacemi, odbornou 

veřejností 

• vyhledávat příležitostí vícezdrojového financování 

 

 

 

 

http://www.kreativnipraha.eu/
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Kdo je ideální kandidát/ka? 

• má odpovídající VŠ vzdělání 

• má výborné manažerské a vyjednávací schopnosti 

• disponuje dobrými organizačními a komunikačními schopnosti 

• má zkušenosti s vedením týmu 

• má zkušenosti s tvorbou koncepčních a strategických dokumentů 

• zná grantová schémata a s granty má prokazatelné zkušenosti 

• umí anglicky nejen slovem, ale i písmem, další jazyk výhodou 

• má všeobecný kulturní přehled 

 

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 o výkonu funkce statutárního orgánu dle funkčního období a pravidel 

uvedených v zakládající listině zapsaného ústavu 

• 5 týdnů dovolené 

 

 

Kdy bychom potřebovali, abyste se stal/a součástí týmu? 

 

1. 3. 2021 nebo dle domluvy 

 

Jste to vy? 

 

Zašlete nám vaše strukturované CV a stručný motivační dopis na emailovou adresu 

info@kreativnipraha.eu do 23. 2. 2021. 

  

 

mailto:info@kreativnipraha.eu
mailto:info@kreativnipraha.eu

