
 Národní filmový archiv hledá kolegyni či kolegu na pozici 

 vedoucí obchodního oddělení 

 Pojďte s námi pečovat o české filmové dědictví. 

 Národní filmový archiv se v rámci péče o české filmové dědictví zabývá také jeho 
 zpřístupňováním. O prodej licencí a aktivní distribucí filmů vyrobených v Československu do 
 roku 1993 se stará obchodní oddělení. Vedoucí týmu určuje směřování distribuce českých 
 klasických filmů a obchodování s nimi - vedle každodenní péče o tým a hladký průběh 
 licencování vyhledává nové možnosti jejich šíření. Přitom se soustředí nejen na ČR a SR 
 (kinodistribuce, TV, VOD), ale také na zahraničí (filmmarkety, partnerské distribuční 
 společnosti, zahraniční vydavatelství, VOD). Vedoucí obchodního oddělení se tak přímo 
 podílí na proměně trhu s audiovizuálními díly a zasazuje se o větší povědomí o klasických 
 českých filmech po celém světě. 

 Náplň práce: 

 ●  tvorba a koordinace tuzemské i zahraniční distribuční strategie 
 audiovizuálních děl ve správě státu a koncepce obchodního zaměření 
 organizace 

 ●  trvalé vyhledávání nových možností distribuce a obchodních příležitostí v 
 souladu s posláním instituce 

 ●  řízení práce oddělení a personální vedení týmu o cca pěti lidech, metodické 
 usměrňování a rozvíjení pracovních postupů v oddělení, správa rozpočtu 

 ●  pravidelná účast na mezinárodních filmových trzích 
 ●  průběžné sledování a vyhodnocování mezinárodního trhu s audiovizuálními díly 
 ●  budování vztahů se současnými i budoucími obchodními partnery 
 ●  příprava a aktualizace obchodních smluv 
 ●  spolupráce na propagačních a marketingových aktivitách 

 Co očekáváme: 

 ●  praxe v obchodní činnosti a marketingu, orientaci na audiovizuálním trhu 
 ●  zkušenost s vedením týmu 
 ●  velmi dobrou znalost anglického jazyka slovem i písmem 
 ●  znalost problematiky autorského práva výhodou 
 ●  výbornou znalost práce s PC (Google Workspace) 
 ●  samostatnost a osobní invenci 
 ●  excelentní komunikační a vyjednávací schopnosti 
 ●  schopnost dobře plánovat a organizovat práci 
 ●  odolnost vůči stresu, ochotu cestovat i ve dnech pracovního klidu 



 Co nabízíme: 

 ●  smysluplnou a zodpovědnou práci 
 ●  možnost přímo ovlivnit zpřístupňování českého filmového dědictví 
 ●  silnou podporu profesního růstu 
 ●  služební počítač a telefon, možnost pružné pracovní doby a home office 
 ●  úvazek  1,0  nebo dle dohody 
 ●  12. platovou třídu,  platový stupeň dle dosavadní praxe  (viz  zde  ), osobní ohodnocení 

 po zkušební době, pracoviště v Praze na Žižkově 
 ●  předpokládaný nástup:  ihned  nebo dle dohody 
 ●  zázemí a benefity stabilní státní kulturní instituce - pětitýdenní dovolená, pět dní 

 zdravotního volna, 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 

 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 4. 3. 2022  na  emailu  katerina.urbanova@nfa.cz  ,  kde 
 vám také zodpovíme případné dotazy. 
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