tranzit.sk: Hľadáme človeka na koordináciu projektov
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Uzávierka prihlášok 6.11.2021
tranzit.sk je nezisková organizácia so sídlom v Bratislave. Je súčasťou platformy tranzit.org, siete iniciatív
súčasného umenia, ktoré pôsobia nezávisle v Rakúsku, Českej republike, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku.
Program tranzit.sk podporuje inovatívne, kritické myslenie a prax so zameraním na vzťah medzi umením a
spoločnosťou, interdisciplinaritu a budovanie rôznorodého publika.
Hľadáme koordinátora alebo koordinátorku, ktorá by s nami pracovala na lokálnych aj medzinárodných
umeleckých projektoch v období od 17.1.2022 do 31.1.2023. Predĺženie zmluvy o spolupráci je možné podľa
dohody.
Vybraný uchádzač sa bude podieľať na základnom výskume v rámci prípravy projektov a na organizačnej,
komunikačnej a archívnej činnosti konkrétnych projektov – v spolupráci s riaditeľkou, projektovou manažérkou a
kurátormi. Pracovnými jazykmi sú slovenčina aj angličtina. Jedná sa o spoluprácu na základe poskytovania služby
(fakturácia), časovo približne na 30 hod/týždeň.
Prihlásiť sa môžu záujemcovia a záujemkyne so skúsenosťami v oblasti vizuálneho umenia / dejín a teórie umenia
/ kurátorstva / architektúry / urbanizmu / filmu/ divadla / vzdelávania v oblasti umenia/ sociológie / kultúrnej
antropológie alebo iných spoločenských vied (vyžadujeme ukončené minimálne bakalárske vzdelanie).
Čo požadujeme:
-motiváciu
-vynikajúce komunikačné schopnosti, kreativitu, presnosť, schopnosť pracovať samostatne aj v tíme
- znalosť v oblasti komunitnej spolupráce
-bezchybnú znalosť slovenského jazyka a dobrú znalosť anglického jazyka
-zručnosť v písaní a editovaní textov – najmä pre promovanie programu
-oboznámenosť, zorientovanosť a záujem o základný výskum v oblasti umenia/kultúry
-organizačné schopnosti
Čo ponúkame:
-skúsenosti a rozvoj vo vysoko profesionálnom a odbornom prostredí
-spoluprácu na projektoch v medzinárodnom kontexte
-možnosti vzdelávania
-flexibilný pracovný čas
-služba platená na základe dohody a schváleného rozpočtu jednotlivých projektov
V prípade záujmu prosím zašlite svoj motivačný list (max. 5000 znakov) a životopis, oboje v ANGLICKOM jazyku,
na adresu: Petra Balíková - application.tranzit.sk@gmail.com
Uzávierka najneskôr do: 6.11.2021
Predpokladaný termín začiatku spolupráce: 17.1.2022
V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím neváhajte kontaktovať na horeuvedenej emailovej adrese.
Vybraní záujemcovia a záujemkyne budú pozvaní na osobný pohovor, ktorý sa bude konať v anglickom jazyku.

