
VLTAVSKÁ FILHARMONIE  - Asistent/
asistentka projektového týmu  

Láká Vás nová pracovní výzva? Vltavská filharmonie je projekt, 
který se staví jednou za 100 let. Přidejte se k nám!  

Na co se můžete těšit a co nabízíme? 
• Unikátní příležitost podílet se na mimořádném a ojedinělém projektu století
• Příjemné pracovní prostředí v centru Prahy
• Práci na plný úvazek

• Příspěvky z FKSP, příspěvek na stravu a 5 týdnů placené dovolené
• Nástup možný ihned, případně dle dohody

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

Staňte se součástí našeho týmu
Projektový tým Vltavské filharmonie se od podzimu 2022 stal součástí Pražské developerské společnosti (PDS), 
která je příspěvkovou organizací Magistrátu hlavního města Prahy.

Co budete mít na starosti? 

• Zkušenosti na podobné pozici vítány
• Min. SŠ vzdělání
• Český jazyk výborný
• Základní znalost anglického jazyka

• Středně pokročilé dovednosti v práci na PC (Word, Excel)
• Zkušenost s administrací veřejných zakázek vítána
• Milé a reprezentativní vystupování
• Organizační schopnosti, komunikativnost, týmová práce
• Spolehlivost, pečlivost, zodpovědnost

Jak si vás představujeme 
a co oceníme?  

• Administrativní činnosti (skenování, kopírování, archivace, kompletace aj.), podpora projektového týmu
• Vedení běžné korespondence
• Zajišťování základního chodu kanceláře
• Koordinace a organizace jednání
• Pořizování a administrace zápisů z jednání a porad
• Přijímání návštěv včetně přípravy / zajištění občerstvení
• Administrace zakázek projektu
• Podílení se na produkci eventů VF
• Správa databáze kontaktů
• Drobné pochůzky
• Další ad hoc úkoly

Důležité termíny a kontakty
Pokud Vás pozice zaujala, zašlete, prosím, strukturovaný životopis s aktuální fotografií v českém 
jazyce na adresu: martina.trescakova@pdspraha.eu. Na Vaše podklady se těšíme do 30. ledna 2023.

Děkujeme a těšíme se na případnou spolupráci.

mailto:martina.trescakova@pdspraha.eu

	martina.trescakova@pdspraha.eu



