TALLINNA FOTOKUU
otsib 2021. aasta kaasaegse kunsti biennaali
korraldusmeeskonda TEGEVJUHTI
Tallinna Fotokuu on MTÜ Fotokunstnike Ühenduse (Foku) poolt algatatud rahvusvaheline kaasaegse kunsti
biennaal. Suursündmuse lähtepunktiks on fotograafia ja kaamerakultuuriga seotud arengud, keskendutakse kunsti
seostele protsessidega kaasaegses ühiskonnas, majanduses ja poliitikas. Fotokuu rahvusvahelisse põhiprogrammi
kuuluvad näitus ja fotokunstimess, lisaks erinevad publikuprogrammi sündmused ning haridusprogramm.
Fotokuu leiab 2021. aasta septembris ja oktoobris aset juba kuuendat korda.
Kandideeri kui Sind huvitab
� Eesti suurima kaasaegse kunsti biennaali eestvedamine;
� koostöö erinevate kunstiinstitutsioonide, galeriide ja kunstnike vahel;
� kaasaegse kunsti kaudu publiku kaasamine diskussioonidesse ühiskondlikult aktuaalsetel teemadel;
� oma tiimi ja tööstruktuuri loomine.
Biennaali tegevjuhi ülesanded
� meeskonnaliikmete töö juhtimine ja nende motiveerimine;
� osalemine turundus- ja sponsorlusplaani koostamises ja plaanide ellu viimises;
� eelarve juhtimine;
� tähtaegade jälgimine ja tegevuste koordineerimine;
� lepingute koostamine, haldus ja aruandlus;
� fotokuu.ee kodulehe haldamine;
� pressiteadete ja uudiskirjade välja saatmine;
� ürituste ja näituste ettevalmistamine, sisukokkuvõtete tegemine ja dokumentatsiooni haldamine
koostöös biennaali kunstilise juhiga;
� külaliste visiitide korraldamine;
� teised biennaaliga seotud administratiivsed tegevused.
Ootame Sinult
� arusaama kultuurielu toimimisest;
� eelnevat töökogemust kultuuriprojektide läbiviimisel;
� oskust töötada meeskonnas;
� aja ja ressursside planeerimise oskust;
� heal tasemel eesti ja inglise keele valdamist nii kõnes kui kirjas;
� head suhtlemisoskust ja osavõtlikkust;
� sihikindlust, täpsust, kohusetundlikkust ja ausust.
Omalt poolt pakume
� eneseteostust Eesti ühe olulisema kaasaegse kunsti sündmuse juhtimises ja edendamises;
� mitmekülgset ja loomingulist tööd;
� palju suhtlemisvõimalusi inspireerivate inimestega;
� innustavat ja motiveeritud meeskonda;
� paindlikku töökorraldust;
� võimalust töötada aasta alguses osalise koormusega, põhiline et töö saaks tehtud;
� stabiilset töötasu.

Kandideerimiseks saada oma CV või projektide portfoolio
hiljemalt 13. novembriks aadressil info@fotokuu.ee
Enese tutvustuse juures kirjelda ühe lõiguga ka enda huvi ja motivatsiooni Tallinna Fotokuu korraldusmeeskonnas
töötamiseks.
Asukoht: Tallinn
Tööaeg: detsember 2020–november 2021 (1 aasta)
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Lisainfo: Kulla Laas (Tallinna Fotokuu 2021 kunstiline juht)
kulla.laas@fotokuu.ee, tel. 5805 0009
Kandideerimise info: fotokuu.ee/konkurss

