
Hledáme lázeňského šviháka (či švihačku) našich
sociálních sítí!
Máš rád/a Facebook a Instagram nejen jako uživatel?
Umíš psát i počítat natolik, abys vymyslel/a chytlavější text, než je tento, a dokázal/a alespoň
trochu odhadnout či následně zanalyzovat jeho dopad?
Máš slabost pro Luhovaného Vincenta a přehled o aktuální české kulturní scéně?
Umíš pracovat s FB Business Managerem, nastavit jednoduchou reklamu nebo si sepsat
texty příspěvků na měsíc dopředu?
Baví tě tvořit Reels?
Zkušenost v oboru není podmínkou, ale je více než vítána. Rádi Tě cokoliv doučíme, pokud o
to budeš stát

Časová náročnost
– od února 2023 – 2 příspěvky / týden
od dubna – 4 příspěvky / týden
od června – každý den
– intenzivní flexibilní časová dotace v době konání festivalu (22.–25. 6. 2023)

Požadujeme
– kreativitu a odvahu prezentovat neotřelé nápady ven do světa
– spolehlivost, samostatnost
– znalost českého pravopisu

Nabízíme
– práci v super týmu
– respektování hranic lidských možností
– časovou koordinaci příspěvků a mentální oporu ze strany naší PR
– finanční ohodnocení
– benefity:

- možnost poznat festival i z druhé strany. Být přítomný a užít si vše jako návštěvník,
ale zároveň nahlédnout i za oponu a vidět, jak takový festival vzniká

- zajištěné ubytování na festivalu

Jak taková práce zhruba vypadá?
– společně si nastavíme četnost, celkový harmonogram a podobu příspěvků na Facebooku a
Instagramu
– na Tobě pak bude jejich tvorba na základě podkladů
– včas se k tobě dostane dramaturgický plán, tiskovky i grafické podklady od naší grafičky
(do jejichž konkrétní podoby klidně můžeš mluvit a uzpůsobovat je svým potřebám)
– staneš se naším mluvčím v online světě a budeš odpovídat na občasné dotazy a
komentáře (samozřejmě se můžeš na cokoli ptát ty nás, když si nebudeš vědět rady)



– před festivalem budou posty (i atmosféra) houstnout a v průběhu festivalu bude fajn, když
v sobě najdeš sílu a chuť vyřádit se v onlinu přímo na místě, on time

Pokud jsi alespoň na 80% z předchozích bodů odpověděl/a ano nebo by ses s nimi dokázal/a
ztotožnit, neváhejte se nám ozvat a poslat na e-mail
INFO@LUHOVANYVINCENT.CZ do 31. 11. 2022 svůj životopis spolu s kratším motivačním
dopisem či pár větami o tom, proč a jak bys chtěl/a s Vincentem projít festivalovou
kolonádou.

Už teď se na Tebe těšíme!
tým LV


