
PR MANAŽER/KA PROJEKTU 
VLTAVSKÁ FILHARMONIE

Věnujete se PR a komunikaci a chcete 
se podílet na kulturním projektu století? 
Staňte se členem našeho týmu! 

O nás
Projektový tým Vltavské filharmonie se od září 2022 stane součástí Pražské developerské společnosti (PDS), která je pří-
spěvkovou organizací hl. m. Prahy a která se věnuje především přípravě projektů městského nájemního bydlení. Projektový 
tým Vltavské filharmonie bude mít na starosti II. fázi projektu od dopracování studie po pořízení projektové dokumentace a 
výběr dodavatele stavby. Součástí projektového týmu bude také PR manažer/ka, který bude ve spolupráci s vybranou PR 
agenturou zajišťovat komunikaci projektu Vltavské filharmonie a zodpovídat za ni vedoucímu projektového týmu.  

Co budete mít na starosti? 

• Vedení PR aktivit projektu Vltavské filharmonie, komunikaci a propagaci tohoto jedinečného kulturního,  
   urbanistického a architektonického projektu.
• Přípravu každoročního rozpočtu na PR aktivity.  
• Vypracování zadání pro subdodavatelskou PR agenturu a kontrolu jeho plnění.
• Přípravu podkladů pro výběrová řízení na externí dodavatele kreativních služeb. 
• Vedení administrativní agendy smluv, objednávek a faktur týkajících oblasti PR.
• Kontrolu nákladů, které jsou spojené s PR aktivitami. 
• Vedení harmonogramu PR aktivit.
• Koordinaci PR aktivit s ostatními PR a komunikačními aktivitami společnosti PDS  
  a dotčenými odbory a úseky Magistrátu hl. m. Prahy.
• Koordinaci PR aktivit s hlavními stakeholdery projektu.
• Vytvoření zadání pro komunikační a kreativní kampaně k jednotlivým fázím projektu. 
• Správu webových stránek a sociálních sítí projektu. 
• Zodpovídání dotazů médií a široké veřejnosti. 
• Supervizi a interní koordinaci přípravy tiskových konferencí, PR eventů a dalších aktivit. 

Jak si vás představujeme 
a co oceníme?  
Vltavská filharmonie je pro nás srdeční záležitost a hledáme stejně naladěného kolegu nebo kolegyni, kteří budou týmovými 
hráči. Oceníme, pokud se již nyní zajímáte o architekturu a umění a třeba máte základní povědomí o stavebnictví/realitním 
developmentu. Důležité jsou pro nás vlastnosti jako je zodpovědnost, spolehlivost a pečlivost. 

Co se týče profesních 
požadavků, požadujeme:      
• Vzdělání: VŠ a 5 let praxe v oboru z toho alespoň 2 roky na srovnatelné pozici, nebo SŠ a minimálně  
  10 let praxe v oboru z toho alespoň 2 roky na srovnatelné pozici
• Jazykovou vybavenost: výbornou češtinu slovem i písmem a dobrou znalost angličtiny opět  
   slovem a písmem, protože budete komunikovat se zahraničními architekty a případně médii. 
• Prezentační a komunikační dovednosti na vynikající úrovni. 
• Organizační a manažerské schopnosti na výborné/velmi dobré úrovni. 
• Využijete také své zkušenosti se správou webových stránek a sociálních sítí
• Výhodou bude kreativita, iniciativnost a zkušenosti s produkcí

Na co se můžete těšit a co nabízíme? 
• Jedinečnou profesní výzvu a komunikaci mimořádného a historicky ojedinělého projektu
• Přátelský projektový tým a zázemí nově vzniklé české společnosti (městské organizace)
• Spolupráci s českými i zahraničními špičkovými odborníky
• Příjemné pracovní prostředí v historickém centru Prahy
• Odměnu dle platové třídy 14 podle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády  
   č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
• Práci na plný nebo zkrácený úvazek a dle povahy pracovní náplně flexibilní pracovní dobu a možnost home-office.
• Notebok, příspěvky z FKSP, příspěvek na stravu a 5 týdnů placené dovolené. 

Důležité termíny a kontakty 
Pokud vás pozice zaujala, zašlete prosím strukturovaný životopis a motivační dopis v českém jazyce na adresu:  
kristina.fillova@pdspraha.eu. Na vaše podklady se těšíme do 15. září 2022 včetně. 

Jak dál?  

Vybrané uchazeče pozveme k ústnímu pohovoru v druhé polovině září. Výběrové řízení je dvoukolové.  
V druhém kole budete prezentovat vypracování zadaného úkolu, který se tematicky váže k projektu Vltavské filharmonie.  
Nástup je možný ihned, nebo podle vzájemné dohody. 

Vltavská filharmonie, výjimečný projekt hl. m. Prahy, se stane soudobým hudebním centrem, které bude splňovat světové 
technické i umělecké standardy a potvrdí pověst Prahy jako kulturní metropole a symbolu české hudební tradice. Vltavská 
filharmonie se navíc stane katalyzátorem rozvoje nejen lokality Vltavská, ale i celého rozvojového území Bubny - Zátory.


