
 

 

 

ВІДКРИТА ВАКАНСІЯ КООРДИНАТОРА-ЕКСПОЗИЦІОНЕРА 

Мистецький арсенал оголошує прийом заявок на вакансію координатора-експозиціонера.  

Займатиметься усіма питаннями, пов’язаними з побудовою виставкових (за необхідності – театральних, 

подієвих тощо) експозицій.  

Безпосередні обов’язки: 

- робота в команді з куратором та архітектором проекту над створенням плану експозицій виставкових (і 

не лише) проектів з урахуванням особливостей простору 

- безпосередня координація побудови експозицій в просторі (у співпраці з технічною командою) 

- формування замовлення (тендерних завдань) для розробки, виготовлення, будівництва елементів 
експозицій відповідно до архітектурного плану проекту; пошук і комунікація з підрядниками 

- перевірка і технічна консультація клієнтів МА, яким Арсенал надає конференц-послуги. Зокрема, 

погодження конструкцій, елементів кріплення, використання технічних мереж тощо; координація таких 
монтажів. 

 

Цей перелік не є вичерпним і може доповнюватися у міру потреб.  
Підпорядковується заступнику генерального директора з виставкових і музейних питань. 

Майбутні можливості: розробка власних проектів архітектури експозицій виставкових та інших проектів.  

 

Вимоги до кандидатів: 
- архітектурна чи інженерна освіта або досвід виконання аналогічних завдань (підтверджується портфоліо) 

- вміння будувати експозиційні плани в 3d (програма SkepchUp або аналогічні) 

- знання основ техніки безпеки для публічних просторів (типи матеріалів, кріплення, норми пожежної безпеки 
тощо) 

- бажаний досвід власних архітектурних проектів або експозиційних проектів 

- добрі комунікаційні навички і вміння працювати в різних командах 
- бажання розвиватися і вчитися 

- бажане володіння англійською мовою 

 

Випробувальний термін: 2 місяці 
Робочий графік: пн-пт, 9:00 – 18:00, але може коригуватися в залежності від проектів. 

Просимо подати своє CV, мотиваційний лист про ваші кваліфікації та очікування щодо роботи в команді 

Мистецького арсеналу у форматі PDF на адресу vacancyarsenal@gmail.com із темою листа «Вакансія – 

координатор-експозиціонер». 

Візуальні матеріали, які представляють Ваші попередні роботи й демонструють досвід і бачення, 
заохочуються. 

Кінцевий термін подачі заявок — 22 квітня. 

Ми запросимо успішних кандидатів на співбесіду та повідомимо Вам про результати відбору до 6 травня 

включно. 
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