
Národní filmový archiv přijme kolegyni / kolegu na pozici

pracovník / pracovnice distribuce knih a filmových nosičů
V Národním filmovém archivu vydáváme knihy, filmy na nosičích ve speciálních edicích a
recenzovaný čtvrtletník Iluminace. Vyrábíme také k přírodě šetrný merch v limitovaných
edicích. Vše prodáváme na eshopu a ve žlutém stánku, se kterým objíždíme knižní veletrhy
a filmové festivaly. Nyní hledáme člověka, který nám s distribucí těchto produktů pomůže.
Bude je aktivně nabízet a prodávat, starat se o eshop, evidovat tržby a prodeje,
inventarizovat, organizovat zájezdy žlutého stánku a v týmu oddělení PR vymýšlet, koho a
kde by naše ediční práce mohla bavit. Pojďte s námi pečovat o české filmové dědictví!

Náplň práce:

● každodenní osobní i elektronická komunikace související s distribucí knih
(eshop, autorské výtisky, produkce stánku), udržování kontaktů s
knihkupectvími a distributorskou sítí

● aktivní prodej knih, filmových nosičů, plakátů a dalších produktů z produkce
Národního filmového archivu na veletrzích a festivalech (Knihex, Svět knihy,
LFŠ, Ji.hlava…)

● vyúčtování a fakturace prodeje produktů, práce se systémem Helios Nephrite
● správa eshopu
● vedení evidence zásob a skladového hospodářství, pravidelná inventarizace
● aktivní vyhledání nových možností prodeje a propagace knih
● vedení předplatného a distribuce odborného čtvrtletníku Iluminace
● spolupráce na propagaci titulů

Co očekáváme:

● zájem o odbornou literaturu, kinematografii a provoz kulturní instituce, orientace na
knižním trhu

● rozvinutou samostatnost a zodpovědnost
● komunikativnost a kolektivního ducha
● znalost práce s PC (MS Office - Excel, Google Workspace)
● schopnost komunikovat i se zahraniční klientelou
● ochotu cestovat po ČR a pracovat o víkendech

Co nabízíme:

● úvazek 0,5



● 11. platovou třídu, platový stupeň dle dosavadní praxe (viz zde), osobní ohodnocení
po zkušební době

● pracoviště v Praze v budově Konviktu, hned vedle kina Ponrepo
● předpokládaný nástup: duben 2022
● zázemí a benefity stabilní státní kulturní instituce - pětitýdenní dovolená, pět dní

zdravotního volna, služební mobilní telefon, příspěvek na stravování, volný vstup do
kina Ponrepo, sleva na publikace, volné vstupy do dalších kulturních institucí, karta
Multisport, penzijní připojištění, podnikové rekreační středisko pro letní dovolenou,
možnost pružné pracovní doby a home office

Průběh výběrového řízení:

1. kolo: zašlete svoje přihlášky obsahující strukturovaný životopis, podrobný motivační dopis
a dva doporučující dopisy nebo dva kontakty na reference

2. kolo: vybraní uchazeči budou vyzváni k vypracování úkolu a následně pozváni k osobním
pohovorům

Na vaše přihlášky se budeme těšit do 20. 2. 2022 na emailu katerina.urbanova@nfa.cz, kde
vám také zodpovíme případné dotazy.

https://www.kurzy.cz/platy/platove-tabulky-zakladni/
mailto:katerina.urbanova@nfa.cz

