
 
 

 

 
Festivaloví asistenti jsou srdcem Fringe a mají nezastupitelnou roli ve 

všech našich divadlech – starají se, aby festival šlapal jako hodinky a aby 
o něm bylo po Praze pořádně slyšet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Co obnáší práce festivalového asistenta?  

Hledáme lidi, kteří jsou nadšení, kreativní a umí si dobře zorganizovat práci. 
Asistenti prodávají vstupenky, propagují Fringe, starají se o každodenní provoz 
divadla, poskytují špičkový zákaznický servis a pomáhají divadelním 
společnostem z celého světa.  
 
Kdy se Fringe koná a kdy je potřeba být k dispozici?  
Příští ročník začíná v pátek 25. května a končí v sobotu 2. června 2018. Ve 
čtvrtek 24. května proběhne povinné školení.  
 
Co získáte?  
 

 Neomezený přístup na neotřelá představení z celého světa (kabaret, 
činohra, tanec, živé umění, komedie atd.)   

 Zlepšíte si angličtinu a využijete ji v reálném prostředí – většina našeho 
týmu a velká část návštěvníků jsou cizinci a expati 

 Zkušenosti v oblasti arts a event managementu (prodejní systém, 



propagace, zákaznický servis) 

 Skvělou položku do životopisu (případně doporučení) 

 Podporu a mentoring po celou dobu festivalu  

 Kontakty v mezinárodním uměleckém prostředí (herci, režiséři) 

 Přátele ze všech koutů světa  

 Každý den máme ve Fringe Clubu parádní pofestivalový program  

 Jedinečné Prague Fringe tričko!  
 
Co asistenti zajišťují:  
 

 Špičkový zákaznický servis  

 Prodej lístků a zacházení s hotovostí 

 Starají se o jednotlivá divadla a úzce spolupracují se zbytkem týmu a 
divadelními techniky  

 Nadšení do práce a organizační schopnosti  

 Trpělivost při řešení problémů  

 Milé a usměvavé tváře, které dělají dobré jméno festivalu  
 

Jak vypadá typická směna?  
 
Asistenti pracují napříč divadly od odpoledne až do skončení programu daného 

dne a střídají se s ostatními kolegy tak, aby měli možnost i během směny vidět 
představení. Hlavním úkolem je prodávat vstupenky, pracovat s hotovostí a 
platebními terminály, uvádět diváky do divadla, kontrolovat vstupenky, 
komunikovat s herci a techniky.  
 
Více informací najdete v popisu pozice.  
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