Kulturní Plantáž Blatná
vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborného pracovníka
Městského muzea Blatná

ODBORNÝ MUZEJNÍ PRACOVNÍK – HISTORIK
Náplň práce











výzkumná a publikační činnost zaměřená zejména na regionální historii
poradenská a konzultační činnost pro badatele, služby veřejnosti
terénní výzkum a dokumentace regionu
participace na muzejní edukační činnosti a komunikaci se školními
institucemi
spolupráce na přípravě a realizaci muzejních výstav
spolupráce na projektech a dotačních programech vhodných pro muzea
správa muzejní knihovny, revize knižního fondu a doplňování muzejní
knihovny publikacemi, které se vztahují k regionu a k zaměření muzea,
práce v katalogizačním programu Tritius
spolupráce na správě a zpracování historických sbírkových fondů
spolupráce s muzei v ČR i zahraničí
spolupráce na projektech v rámci celé organizace

Požadavky







vysokoškolské vzdělání v oboru historie, muzeologie, archeologie, muzejní
pedagogiky, archivnictví a v příbuzných oborech
příslušná praxe v oboru a znalost regionu výhodou
znalost nejméně jednoho světového jazyka na komunikativní úrovni
znalost práce na PC (MS Office) + ideálně Tritius
profesionální a iniciativní přístup, zodpovědnost
řidičské oprávnění skupiny B výhodou

Nabízíme






zajímavou práci v přátelském kolektivu a příjemném prostředí
možnosti dalšího vzdělávání
uplatnění jazykových znalostí
volné vstupy na kulturní akce
zaměstnanecké výhody (5 týdnů dovolené, teambuildingové akce,
stravenky, pracovní PC a telefon)
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Termín nástupu
Pracovní poměr
Platové podmínky

|
|
|

nástup možný ihned
HPP na dobu neurčitou
platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, osobní ohodnocení
po zapracování, zaměstnanecké benefity

Stručný návrh koncepce rozvoje činnosti Městského muzea Blatná spolu
s motivačním dopisem a strukturovaným životopisem zasílejte nejpozději
do 20. listopadu 2022 na email ředitelky organizace B. Winklerové,
winklerova@plantaz-blatna.cz.
Součástí výběrového řízení bude vědomostní zkouška týkající se dějin města
a regionu.

V případě dalších dotazů se prosím obracejte na Michaelu Mikešovou, kurátorku
sbírkového fondu Městského muzea Blatná, tel. 731 940 962,
mikesova@plantaz-blatna.cz
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit v libovolné fázi bez udání
důvodů.
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