OPAVSKÁ KULTURNÍ ORGANIZACE
příspěvková organizace
Ostrožná 236/46
746 01 Opava

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení pracovní pozice: HISTORIK - KURÁTOR
Nabízíme:
- platové zařazení:
- pracovní poměr:
- pracovní doba:
- plat:
- nástup:
- místo výkonu práce:

platová třída 11, platový stupeň – dle prokázané praxe
(v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb.)
celý úvazek
pružná, 40 hod. týdně
od 19 730,-Kč do 29 680,-Kč (dle délky praxe)
1. 2. 2018
Opava

Předpoklady:
- studium v oboru historie či příbuzného oboru (historie v kombinaci), zakončeno
státní závěrečnou zkouškou s titulem Mgr.
- praxe v oblasti historie (doložitelné rešerše, archivní výzkumy, např. i v rámci praxe
při studiu)
- dobrá znalost opavských reálií (archivy, přehled potencionálních exponátů k
dějinám Opavy - alespoň orientačně)
- komunikativnost, zodpovědnost a spolehlivost
- do týmu hledáme energickou a aktivní osobnost
- schopnost pracovat samostatně i v týmu
- příjemné, skromné a rozhodné vystupování a sebeprezentace
- základní znalost práce na PC samozřejmostí
- přehled v oblasti muzejní a galerijní prezentace
- finanční gramotnost (finanční rozvahy v rámci realizace výstav, sestavování
rozpočtů výstav, dojednávání výpůjček a podobně)
- administrativní práce
- realizace výstav a doprovodných programů (manuální zručnost, kreativita,
komunikace)
- řidičský průkaz skupiny B
Výhodou:
- publikační činnost v oboru, tvorba scénářů k výstavě
- časová flexibilita
- znalost AJ, NJ, PL
- schopnost rychle se rozhodovat
- manuální a technická zdatnost
- zkušenost ze zahraniční stáže
- absolvované magisterské studium v oboru muzeologie či památkové péče výhodou
Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
- přesné označení výběrového řízení
- jméno, příjmení, titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- telefonické a e-mailové spojení uchazeče
- datum a podpis uchazeče

K přihlášce připojte tyto doklady:
- motivační dopis k výkonu funkce v rozsahu minimálně jedné normostrany
- koncept fiktivní či konkrétní výstavy (návrhu na její technickou realizaci + rozpočet)
v rozsahu do 6ti normostran
- životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a
dovednostech, získaných oprávněních a certifikátech
- úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- úředně ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
- kopie dokladů o dalším vzdělání – diplomy, certifikáty
- písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů
Opavské kulturní organizaci, příspěvkové organizaci pro účely personální činnosti a
pro plnění úkolů uložených zákonem po celou dobu trvání výběrového řízení
Písemnou přihlášku s výše uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte
osobně na recepci Obecního domu na adrese:
Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace
Ostrožná 236/46
746 01 Opava
Na obálku uveďte:
„NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 3 / 2017 – Historik – kurátor“
Termín ukončení příjmu přihlášek: doručením dne 15. 1. 2018 do 17:00 hodin.
Přihlášky doručené po stanovené lhůtě budou vyřazeny.
Uchazeči, kteří doručí veškeré požadované dokumenty ve stanovené lhůtě, budou
pozváni k ústnímu pohovoru, který se uskuteční 23. 1. 2018.
Bližší informace:
Sabina Martikánová, asistentka ředitelky
tel.: 734 355 350
e-mail: sekretariat@oko-opava.cz
recepce Obecního domu (provozní doba: denně od 10:00 do 18:00 hodin)
tel.: 553 791 947, 734 518 907
e-mail: obecni.dum@oko-opava.cz
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání
důvodů

