
SMILE MUSIC je největší hudební mediální skupina v České a Slovenské republice.  
Naše portfolio – tištěná média: Spark (spark-rockmagazine.cz), FakkEr (fakker.cz), 

FULL Moon (fullmoonzine.cz); internetová média: musicserver.cz, xplaylist.cz, filmserver.cz 
Součástí mediální skupiny SMILE MUSIC v oblasti obchodu jsou: 

REBEL, REBEL2 SLUŠNEJ KANÁL, ROCK RÁDIO ČAS. FB moderátor/ka  
Preferujete komunikaci s lidmi na Facebooku o dění na hudební scéně? Jste online 24/7 a sociálními 
sítěmi žijete? Nebojíte se stát si za svým názorem? Bavíte rádi sebe i ostatní? Pokud ano, zašlete nám 
váš e-mail a připojte svůj názor na Facebook Musicserveru. Rádi si přečteme vaše připomínky, názory 
a případně i kritiku. Dále, vaše zkušenosti s moderováním jiných FB stránek a skupin, případně dalších 
sociálních sítí.

Instagram moderátor/ka
Sledujete hudební scénu na Instagramu? Jste online 24/7 a sociálními sítěmi žijete? Nebojíte se stát si 
za svým názorem? Bavíte rádi sebe i ostatní? Pokud ano, zašlete nám váš e-mail a připojte svůj názor 
na Instagram Musicserveru. Rádi si přečteme vaše připomínky, názory a případně i kritiku. Dále, vaše 
zkušenosti s moderováním jiných Instagramových stránek a skupin, případně dalších sociálních sítí.

redaktor/ka  
Píšete nebo chtěli byste psát o hudbě? Recenze desek, profily kapel, reflexe filmů nebo knížek? Rozho-
vory s oblíbenými nejen tuzemskými kapelami? Umíte hezky česky? Nebo i anglicky? Nabízíme editor-
sko-korektorské vedení, kterého se vám jinde nedostane, lekce tvůrčího psaní, pochopení jednotlivých 
publicistických žánrů a rozšiřování mantinelů. Praxi pro život a případně i pro studijní účely s razítkem 
a dobrozdáním nabízí tým dlouholetých redaktorů, kteří prošli deníky i nejrůznějšími kulturními tisky. Ne-
hledáme jen ostřílené harcovníky, ale mladé a nadšené hudební fanoušky, není nutné být Pražák, není 
nutné mít vysokou školu ani diplom!

FotograF/ka
Nelíbí se vám koncertní fotky v magazínech a na internetu? Změňte to. Dobrým a zajímavých fotografů 
není nikdy dost, že váš styl nevyhovuje většině nemusí být vůbec na škodu. Fotografická redakce Full 
Moonu je otevřená zkušeným, ale i začínajícím fotografům – umíme vás dostat téměř na jakýkoliv kon-
cert doma i venku, vaše fotografie si své místo najdou na webu i v tištěném Full Moonu. Můžete získat 
ostruhy, ale taky možnost vystavovat, stát se ostříleným profesionálem i unikátním amatérem. Neváhejte 
se projevit! 

nabízíme finanční ohodnocení, aktuální desky s předstihem, novinářské akreditace na koncerty 
a festivaly, fyzické nosiče, hudební knihy, pohodovou redakční atmosféru a možnost zúročit své 
hudební znalosti a postřehy v tisku. neváhejte a zašlete svůj životopis, seznam vašich nejoblíbenějších 
top 30 kapel a desek a případné ukázky své práce Janě Balčirákové na balcirakova@smilemusic.cz. 
Do předmětu zprávy uveďte název pracovní nabídky, o kterou se ucházíte. necítíte-li se ani na 
jednu z výše uvedených pozic, umíte něco jiného a chcete být u toho? Smile Music nabízí možnost 
všem kreativním a nadšeným lidem, kteří žijí hudbou!

redaktor/ka
Toužíte popisovat muziku slovy? Pálí vás závažné otázky pro světové interprety? Rádi byste chodili zdar-
ma na koncerty a pak je poutavě a neotřele popsali? Pak jste na nejlepší cestě stát se součástí redakce 
Sparku nebo Fakkeru ! Požadujeme velice dobrý psaný projev, lásku k žánru, čas a chuť psát, odvahu 
mluvit s legendami světové muziky a výbornou znalost anglického jazyka.

graFIk/čka
Umíte vyrobit online banner, gif či zpracovat návrh na tričko? Je ve vašich silách graficky navrhnout 
rozhovor a zlomit do něj text? Máte cit pro rockovou a metalovou estetiku? Rádi bychom vám nabídli růz-
norodé grafické úkoly a externí spolupráci. Podmínkou spolupráce je perfektní znalost programů Adobe 
InDesign, Photoshop, Illustrator a zkušenost s integrací obrazu a textu – zlom stran. Další podmínkou je 
časová flexibilita a stoprocentní spolehlivost.

FotograF/ka
Máte cit pro kompozici a barvy? Díváte se na svět skrz foto čočku a neustále přemýšlíte o perfektní fot-
ce? Chcete chodit zdarma na koncerty a fotit i ty největší světové kapely z photo pitu? Zašlete nám své 
fotografické portfolio, zkušenosti a také vybavení, se kterým fotíte. O dobré koncertní fotografy bude vždy 
zájem.

FB moderátor/ka
Komunikujete rádi s lidmi na Facebooku o muzice? Jste online 24/7 a sociálními sítěmi žijete? Nebojíte se 
stát si za svým názorem, ale zároveň víte, kdy máte ustoupit? Bavíte rád/a sebe i lidi? Pokud ano, zašlete 
nám e-mail a připojte svůj vlastní názor na Facebook Sparku nebo Fakkeru. Rádi bychom slyšeli vaše 
připomínky, názory a případně i kritiku. Dále, vaše zkušenosti s moderováním jiných FB stránek a skupin, 
případně dalších sociálních sítí.

Instagram moderátor/ka 
Sledujete hudební scénu na Instagramu? Jste online 24/7 a sociálními sítěmi žijete? Nebojíte se stát si 
za svým názorem? Bavíte rádi sebe i ostatní? Pokud ano, zašlete nám váš e-mail a připojte svůj názor 
na Instagram Sparku nebo Fakkeru. Rádi si přečteme vaše připomínky, názory a případně i kritiku. Dále, 
vaše zkušenosti s moderováním jiných Instagramových stránek a skupin, případně dalších sociálních sítí.

redaktor/ka
Máte chuť psát pro nejnavštěvovanější český hudební web? musicserver.cz stále hledá nové redaktory 
pro všechny žánry. Pokud vás baví psát o hudbě (novinky, recenze, reportáže z koncertů...), jste často 
online, proč to nezkusit. Na Musicserveru můžete psát téměř o jakémkoli žánru, pokud se ale věnujete 
domácímu a zahraničnímu hip hopu, právě vás hledáme ještě o něco více než ty ostatní. Pokud již máte 
zkušenosti se psaním, neváhejte zveřejněné články přiložit k vašemu profesnímu životopisu!

SMILE MUSIC otevírá své brány pro všechny kreativní a nadšené lidi, kteří žijí hudbou. 
Pokud si myslíte, že byste se hodili na jednu z níže uvedených pozic,

neváhejte nás kontaktovat.

smILe mUsIC  otevírá Brány

stáŽ ve smILe mUsIC
Studentům nabízíme možnost stáže, ale i dlouhodobou spolupráci v rámci skupiny
SMILE MUSIC. Neváhejte a kontaktujte Janu Balčirákovou na balcirakova@smilemusic.cz.

Souhlas se zpracováním osobních údajů: Odpovědí na inzerát, zasláním svého životopisu nebo dalších osobních údajů 
Smile Music, s.r.o. dáváte souhlas ke zpracování, shromažďování a uchování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů. Zároveň dáváte souhlas k zasílání pracovních nabídek od společnosti Smile Music, s. r. o. 
Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat písemnou formou.

Neváhejte a zašlete svůj životopis Janě Balčirákové na 
balcirakova@smilemusic.cz


