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Moravské nám. 13, Brno 602 00

Ahoj,

www.gnomonfilm.com
+420 776 861 119

jsme filmová produkční společnost GNOMON Production s.r.o. Náš tým tvoří mladí autoři s vášní pro film a filmařské
řemeslo. Náš ateliér sídlí v dostupné lokalitě u Moravského náměstí, s nezapomenutelným výhledem na Brno.
Naše tvorba se dá rozdělit do dvou oblastí.
První z nich je autorská tvorba, která v sobě zahrnuje jak dokumentární, tak do budoucna hrané filmy. Tyto projekty nás
naplňují a dále rozvíjí naši tvořivost. Minulý rok jsme úspěšně dokončili celovečerní dokument Akcept. Ten se dočkal vřelého
přijetí a hned několika projekcí, v ČR i v New Yorku. Dalším projektem je dokumentární snímek Sólo pro jednu ruku, který
momentálně dokončujeme v koprodukci s Českou televizí. Děláme i na ambiciózním dokumentu Sloní války a dokumentu
o undergroundové kapele Dunaj, které právě vstupují do výroby. A další projekty jsou v přípravě. Více o těchto projektech zde.
Druhou oblastí našeho zájmu je zakázková tvorba, do které spadají firemní, produktová a propagační videa na míru pro naše
klienty. Mezi naše dlouhodobé partnery patří i KOMA Modular nebo německá firma Dieffenbacher, pro které tvoříme videa
pravidelně. Řada spokojených referencí nás už sedm let posouvá k dalším zakázkám, aniž bychom se aktivně promovali.
Část naší tvorby v této oblasti naleznete zde.

Nabídka práce: pozice Office Managera
Hledáme k sobě do týmu office managera. Někoho, kdo má cit pro systematickou práci, kdo umí dobře komunikovat,
organizovat lidi i úkoly. Tvým úkolem bude napomoci vytvořit z našeho ateliéru příjemný pracovní prostor, kam se budeme
rádi vracet, ve kterém bude vše fungovat a který bude napomáhat naší inspiraci a kreativitě. Potřebujeme jednoduše někoho
aktivního, zodpovědného a samostatného.
PROČ PRACOVAT PRO GNOMON?
▶
▶
▶
▶
▶
▶

práce je zajímavá a motivující, navíc v přátelském kolektivu;
pracovní prostředí, ve kterém se vaše dobré nápady skutečně realizují;
jsme flexibilní v pracovní době i dovolených;
budeme rádi, když nastoupíte co nejdříve;
pracovní místo v centru Brna s výhledem;
budete u toho, jak se buduje firma.

BUDEME RÁDI, KDYŽ BUDEŠ MÍT
▶ praxi v oboru a / nebo studium na ekonomické či obchodní fakultě
(můžeš být i čerstvý absolvent nebo student vyššího ročníků);
▶ dobrou znalost práce s Microsoft Office (Word, Excel, PPT);
▶ znalost anglického jazyka na komunikační úrovni (B2 a vyšší);
▶ řidičský průkaz sk. B výhodou.
A CO VLASTNĚ BUDEŠ DĚLAT?
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

budeš mít pod palcem kompletní chod našeho ateliéru;
koordinovat práci stážistů, aby jejich praxe bola přínosem pro všechny;
mít dohled nad tokem našich financí;
připravovat smlouvy a dohody s různými umělci a autory;
chystat vyúčtovaní grantů od různých institucí;
komunikovat s lidmi tak, jak by si chtěl, aby se komunikovalo s tebou;
být s námi na schůzkách a nejenom umět dobře zapisovat, ale přidat svůj pohled nebo dotaz na probíranou věc;
připravovat podklady pro účetního;
další jednoduchá administrativa.

Pokud máš zájem, neboj se nám ozvat na hello@gnomonfilm.com pro více informací a to do 15. září 2017.

Typ pracovního poměru: práce na živnostenský list / IČO, dohoda o provedení práce (na dobu neurčitou).
Pracovní doba: cca 100 hodin / měsíc
Místo výkonu práce: Moravské nám. 13, 602 00, Brno
Nástup do práce: přelom září a října 2017

