Фондација „Нови Сад 2021
Европска престоница
културе“
расписује

МЕЂУНАРОДНИ
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР УМЕТНИЧКОГ ДИРЕКТОРА

Уметнички директор је руководилац
уметничког сектора пројекта који
формулише уметничку визију
пројекта и одређује и одговара за
уметнички концепт. У сарадњи са
Уметничким саветом, као
саветодавним телом, уметнички
директор врши селекцију и
евалуацију пројеката и доноси
одлуку о томе који се пројекти
уклапају у концепт и визију пројекта
„Нови Сад 2021“.

Потребна документација за
пријаву:
● Доказ о укупном радном стажу;
● Радна биографија на енглеском
језику у којој су наведена
релевантна радна искуства;

Послови које обавља:
● Учествује на спровођењу постојећих и одабиру нових пројеката;
● Одговара за уметничку визију и концепт пројекта;
● Спроводи уметнички програм који се налази у Апликационoj
књизи;
● Развија, унапређује, спаја и предлаже измену постојећих
уметничких пројеката;
● Прати и учествује у избору пројеката који се пријављују на нове
јавне позиве Фондације;
● Доноси стратешке акте и утврђује континуитет реализације
уметничког програма;
● Предлаже чланове тима и сараднике на реализацији уметничких
програма;
● Руководи радом уметничког сектора и организује његов рад;
● Организује истраживање, мапирање и прикупљање информација
из свог делокруга неопходних за доношење стратешких одлука;

● Мотивационо писмо (до 6000
карактера) на енглеском језику;

● Представља уметнички програм Фондације у средствима јавног
информисања;

● Препоруке на енглеском језику
од најмање 3 релевантне
институције/реномираног
појединца из области културе и
уметности на међународном
нивоу;

● Израђује периодичне извештаје о раду свог сектора;
● Обавља и све друге послове по налогу директора Фондације;
● Одговоран је за спровођење постојећих и одабраних пројеката;
● За свој рад одговара директору Фондације.

● Друга документација коју
Субјекат сматра релевантном за
своју пријаву.

Разговор са кандидатима
обављаће се на српском и
енглеском језику.

Услови за учешће на конкурсу:
● Најмање 15 година искуства рада на уметничким и културним
пројектима;
● Најмање 5 година искуства рада на међународним пројектима;
● Искуство у обављању менаџерских и организационих послова;
● Разумевање пројекта Европске престонице културе;
● Разумевање концепта „За нове мостове“ и пројекта „Нови Сад
2021“ укључујући његове главне пројекте и циљеве;

Начин пријаве на конкурс:
Пријава са свом пратећом
документацијом се подноси у
електронском облику на имејл
адресу konkurs@ns2021.rs, а у
штампаном облику се шаље
препорученом поштом на адресу
Фондацијe „Нови Сад - Европска
престоница културе 2021“,
Католичка порта 5, 21000 Нови
Сад, Србија са назнаком „Пријава
на Конкурс за радно место
уметничког директора” за
назнаком, „Не отварати пре
назначеног рока“ најкасније 21
дана по објављивању јавног
конкурса.

● Развијена широка мрежа контаката, партнера и сарадника у
културном, уметничком и креативном сектору широм Европе;
● Доказано признање у међународним уметничким круговима и
интегритет на међународној културној сцени;
● Искуство у реализацији пројеката савремене уметности;
● Знање о развоју публике, партиципацији и транспарентности
рада, познавање основних вредности на којима почива Европска
унија и искуство у реализацији пројеката финансираних из ЕУ
фондова;
● Искуство у реализацији уметничких пројеката, развијене
креативне способности и искуство у реализацији међународних
културних догађаја;
● Развијене способности креативног рада у тиму;
● Изузетно развијене комуникационе и презентацијске
способности;
● Одлично познавање енглеског језика (писмено и усмено)
(познавање других званичних језика Европске уније сматраће се
предношћу пријављених кандидата);

НАПОМЕНА: Сви изрази и појмови
(именице, придеви и глаголи) у овом огласу
који су употребљени у мушком граматичком
роду односе се без дискриминације и на
особе женског пола.

● Развијене способности стратешког планирања и развоја
уметничког концепта пројекта;
● Информатичка знања неопходна за обављање менаџерских
послова и познавање основних дигиталних алата0.

