RA Z PI S Z A P RO ST O DE LO V NO M E ST O
Slovensko narodno gledališče DRAMA Ljubljana
objavlja prosto delovno mesto
G027027 Tehnični producent (m/ž), VII/2 tarifni razred
Opis del in nalog: pregledovanje scenskih osnutkov, skic, maket in načrtov; posvetovanje in dogovarjanje s scenografom,
drugimi avtorji in vodjo o izbiri materiala in o načinu izdelave scenskih elementov in rekvizitov; spremljanje predpisov, delovnih
navodil, standardov in zakonodaje s področja dela; spremljanje tehnološkega razvoja v stroki ter estetskih in tehničnih primerov
dobre prakse; iskanje in predlaganje najbolj optimalnih tehnoloških rešitev; izdelava predračunov za produkcijo in postprodukcijo
posamezne predstave; usklajevanje predračunov z režiserjem, scenografom, vodjo in predstavnikom izvajalca (Gledališki atelje
ali zunanji izvajalec) v skladu s sprejetim finančnim načrtom projekta, kadrovskimi viri gledališča in razpoložljivo
postprodukcijsko opremo; nadzor nad finančno in tehnično izvedbo projekta (predstave); nadzor nad količinami porabljenega
materiala (vhodni in izhodni material); prisotnost in sodelovanje pri merilnih vajah; sodelovanje na aranžirnih vajah, tehničnih
vajah ter organizacija in koordinacija, popravil, dodelav in predelav scenskih elementov; skrb za varno izvedbo in za uporabo
ekoloških in neoporečnih materialov; usklajevanje planov vaj, predstav in gostovanj z vodjo programa za posamezne
uprizoritve; planiranje, organiziranje, koordiniranje in nadziranje dela tehničnih služb za posamezne uprizoritve; urejanje in
priprava dokumentacije v zvezi z gostovanji v Sloveniji in v tujini; vodenje evidenc, urejanje, priprava in arhiviranje
dokumentacije povezane z deli in nalogami delovnega mesta; opravljanje dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu,
protipožarne zaščite ter varovanja okolja.

Pogoji:
-

visokošolska izobrazba oziroma univerzitetna izobrazba VII/2

-

poznavanje risalnih programov AutoCAD in CorelDRAW,

-

poznavanje zgodovinskih obdobij, gledaliških praks in odrskih tehnologij,

-

znanje enega tujega jezika na višji ravni,

-

izbrani kandidat na dan sklenitve pogodbe o zaposlitvi ne sme biti starejši od 29 let in v trenutku
vključitve v projekt ne sme imeti sklenjene pogodbe o zaposlitvi (brezposelna oseba).

Delovno razmerje se sklepa za polni delovni čas (neenakomerno razporejen delovni čas), in sicer za določen čas
od 01.01.2019 do 31.01.2020.
Zaposlitev je financirana iz sredstev Evropskega socialnega sklada (ESS) – projekt »Podpora novim kariernim
perspektivam – Pomladimo Dramo« v obdobjih 2018 - 2021.
Upoštevali bomo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, ki bodo poslane po e-pošti do vključno 07.12.2018, na
naslov katja.kumse.vodopic@drama.si, s pripisom »prijava na razpis – tehnični producent«.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.

Ljubljana, dne 28.november.2018

