Městské muzeum Polná, p. o.
přijme pracovníka na pracovní pozici:
Konzervátor a technický pracovník
Nástup: leden 2019
Úvazek: 0,5 (do budoucna možnost navýšení)
Smlouva: na dobu určitou na jeden rok; po úspěšném ukončení prvního roku možnost
uzavření smlouvy na dobu neurčitou
Pracoviště: Městské muzeum Polná, Zámek 486
Náplň práce: konzervátor (2/3 úvazku) samostatně provádí průzkum a konzervaci sbírkových
předmětů z různých materiálů, zejména kovu a dřeva; zpracovává průběžně dokumentaci o
konzervování předmětů, navrhuje opatření preventivní konzervace a provádí návrhy na
náročné restaurování sbírkových předmětů. Technický pracovník (1/3 úvazku) – provádí
správu a údržbu budov, je zodpovědný za pravidelné provádění revizí a kontrol
provozovaných zařízení.
Požadavky pro výkon práce:
-

SŠ, vyšší odborné nebo VŠ vzdělání v oboru konzervování-restaurování nejlépe
kovových nebo dřevěných předmětů

-

znalost zásad preventivní péče o sbírkové předměty
orientace v problematice oboru
manuální a technická zručnost
schopnost vykonávat práce spojené s přípravou výstav a expozic
znalost zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a základů muzejní práce
samostatnost, systematičnost a flexibilita
komunikativní a organizační schopnosti
kultura vystupování a schopnost jednání s lidmi
uživatelská znalost PC, znalost programu Bach výhodou
trestní bezúhonnost podmínkou

-

Odměňování:
podle zákona č. 262/2006Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení
vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Zkušební doba 3 měsíce. Po uplynutí 3 měsíců osobní ohodnocení.
Způsob zpracování přihlášky:
Přihláška do výběrového řízení (jméno, bydliště, telefon, e-mail)
Motivační dopis
Strukturovaný životopis
Výpis z trestního rejstříku
Kopie diplomu o ukončeném vzdělání

Přihlášky označené KONKURZ KONZERVÁTOR zasílejte na níže uvedenou poštovní
kontaktní adresu.
Neúplné přihlášky budou vyřazeny.
Uzávěrka přihlášek je 31. 8. 2018
Přijímací pohovor: ústní přijímací pohovor proběhne ve stanoveném termínu v průběhu
měsíce září na pracovišti v Městském muzeu Polná.
Kontakt: Bc. Alena Vyskočilová, DiS., Městské muzeum Polná, p. o., Zámek 486, 58813
Polná

V Polné dne 20. června 2018

Bc. Alena Vyskočilová, DiS.
ředitelka Městského muzea Polná

