
 

Výkonná produkce pro O2 arenu, O2 universum a Forum Karlín 
 

Zaměstnavatel Bestsport, a.s. – majitel a provozovatel O2 areny a O2 universa hledá novou 

kolegyni nebo kolegu na pozici: Výkonná produkce pro vlastní akce v O2 areně, O2 

universu a Foru Karlín 

 

O2 arena, O2 universum a Forum Karlín jsou skvělá místa pro pořádání velkokapacitních akcí. 

Tyto akce jsou dílem z části zahraničních i českých produkcí, ale zároveň i produkčního týmu 

Bestsport, a.s., do kterého nyní hledáme novou posilu. 

 

Líbí se Vám tato nabídka? Podívejte se na náš inzerát, dejte odpovědět, přiložte svůj životopis 

a možná, že až příště půjdou Vaši přátelé na nějakou akci, tak Vy budete vědět, že je to z části 

i Vaše dílo. Skvělý pocit, co říkáte? 

  

Každá akce začíná rozpočtem, pokračuje realizací akce a končí vyúčtováním. To je proces, 

který vyžaduje pečlivost, soustředění, velký kus organizačních a komunikačních dovedností, 

a to zejména v angličtině. Budete u toho a budete to Vy, kdo bude členem našeho 

produkčního týmu.    

  

POŽADAVKY: 

 

• Schopnost pracovat v anglickém jazyce (písemně i ústně).  

• Min středoškolské vzdělání. 

• Předchozí praxe na podobné pozici je výhodou. 

• Dobrá uživatelská znalost práce na PC (MS Office).  

• Jsou Vám přirozené tyto vlastnosti: samostatnost, odpovědnost, přirozená 

inteligence, schopnost soustředit se a nedělat chyby. Jste pozitivní a usměvavá 

osobnost, máte schopnost příjemného a profesionálního vystupování. 

 

  

NÁPLŇ PRÁCE: 

 

• Realizace produkčního zajištění vlastních akcí. 

• Jednání s jednotlivými dodavateli podílejícími se na realizaci koncertů a sportovních 

akcí. 

• Dojednání harmonogramů a plánů přípravy akcí s agenturami/umělci včetně 

nastavení časového harmonogramu prací pro jednotlivé dodavatele. 

• Spravování rozpočtů a vyúčtování jednotlivých dodavatelů na akci 

• Zajištění přístupu jednotlivých dodavatelů na místo konání akce 

• Zajištění provozu zázemí včetně koordinace chodu šaten 

• Komunikace s cateringovým oddělením, zajištění hospitality pro vystupující a 

technický personál  



 

• Komunikace s orgány veřejné správy a obdobnými osobami (např. Dopravní podnik, 

Praha 9, městská část, kolektivní správci). 

• Koordinace spolupráce s ostatními útvary Bestsport, a.s. a dodavateli služeb. 

  

CO NABÍZÍME:  

  

• Řádnou smlouvu na HPP + možnost dalších finančních bonusů za jednotlivé 

akce. 

• 25 dní dovolené. 

• Fantasticky zajímavou, prestižní práci a možnost být u TOHO!!! 

• Dotované stravování v místní kantýně. 

• Možnost parkování. 

• Perspektivu růstu, zvyšování a prohlubování kvalifikace. 

• Kvalitní zázemí a přátelské vedení. 

• Být součástí unikátního projektu. O2 arena patří mezi 5 nejlepších hal na světě. 

• Respektujeme individuální potřeby. Naším cílem je, abychom vytvořili dlouhodobé 

partnerství. 

 

Pokud Vás nabídka zaujala, pošlete nám CV a motivační dopis na e-mail 

svoboda@bestsport.cz. 
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