
 

HLEDÁ KAMERAMANA 

Vážení studenti a studentky! 

Jsme mladá firma Studio BARÁK a v našem malém týmu bychom rádi přivítali šikovného mladého 
člověka na pozici kameraman. 

Zabýváme se tvorbou komplexních prezentací nemovitostí - foto, video, vizualizace, dabing, půdorysy 
apod. Našimi klienty jsou převážně realitní makléři, ale spolupracujeme i s developery, samoprodejci a 
dalšími subjekty působícími na realitním trhu. 

V současné chvíli poptávka po našich službách výrazně převyšuje naše časové možnosti a proto 
hledáme dalšího kolegu do týmu - aktuálně kameramana. 

Co u nás budeš mít na starost: 
• (Přípravu a konzultaci scénářů pro videoprohlídky) 
• Natáčení videoprohlídek nemovitostí, včetně vstupů makléřů 
• Létání s dronem 
• V případě zájmu taky střih a další postprodukci videí 
• Tvorbu contentu na sociální sítě (propagační videa, reels apod.) 

• Cokoliv dalšího Tě bude bavit a nám bude k užitku 

Co ti můžeme nabídnout: 
• Pěknou mzdu (250 Kč/hod. a více) 
• Perfektní zaučení a vedení 

• Pohodový mladý kolektiv a neformální atmosféru 
• Vlastní zázemí na Praze 8 
• Coworking u nás v kanceláři (máme tu pro tebe volnou židli) 
• Cenné rady a tipy nejen z oblasti natáčení, ale i byznysu 
• Rádi ti pomůžeme i se školním, nebo volnočasovým audiovizuálním projektem 
• Nové kontakty a příležitost potkat se se zajímavými a úspěšnými lidmi 

• Občas ti koupíme kafe, tyčinku, nebo tě pozveme na oběd :-) 
• Výplata kdykoliv, klidně hned po natáčení 

Co potřebujeme my od tebe (seřazeno dle důležitosti): 
• Reprezentativní vystupování a psaný projev 
• Komunikativnost 
• Dochvilnost 
• Na čem se domluvíme, to platí 
• Estetické cítění 
• Loajalitu a chuť se začlenit do našeho malého týmu 
• Časovou flexibilitu (natáčíme ve všední dny i o víkendech, ale vše je o domluvě) 



• Optimálně vlastní techniku (není podmínkou): 
- DSLR (nejlépe zn. Sony, rozlišení 4K) 
- Stabilizér 
- Dron (alespoň 4K) 

• Budeme rádi za alespoň nějaké zkušenosti s natáčením nemovitostí 
• Potěší nás, když budeš mít řidičák a nejlépe i vlastní auto 
• Licence na dron (možné dodělat) 
• Práce optimálně na živnost 

Jestli máš zájem, napiš nám prosím něco málo o sobě, proč bychom tě měli chtít a proč chceš ty 
nás. Připoj taky svoje portfolio. 

Víc si povíme na osobní schůzce, těšíme se na zprávu! 

Tadeáš a Honza 
za Studio BARÁK 

tel.: 734 369 376, nebo 608 368 532 
e-mail: info@studiobarak.cz 

mailto:info@studiobarak.cz

