
Státní zámek Vimperk přijme edukačního pracovníka

Národní památkový ústav, správa státního zámku Vimperk vypisuje výběrové řízení na místo
edukačního pracovníka. 

Popis práce:

 příprava a realizace edukačních programů pro zámek i muzeum
 lektorování stávajících edukačních programů

 výpomoc při přípravě a realizaci kulturních akcí

 participace  na  zajišťování  návštěvnického  provozu – průvodcovská  činnost,  prodej
vstupenek a obchodního zboží

Požadujeme:

 VŠ/SŠ  vzdělání  pedagogického  směru  a/nebo  prokazatelnou  pedagogickou  praxi
(příprava edukačních programů, vedení zájmových kroužků aj.)

 výbornou úroveň ústního projevu

 velmi dobrá znalost práce na PC (zejména MS Office)

 kladný vztah k dětem a k práci s nimi

 ochotu dále se vzdělávat

 tvořivost, kreativní přístup

 časovou flexibilitu (s ohledem na sezónní provoz zámku)

Výhodou:

 zkušenost v tvorbě vzdělávacích programů
 manuální zručnost

 aktivní znalost německého jazyka

 orientace v oborech architektura, dějiny umění, historie, muzeologie, památková péče

Místo výkonu práce:

státní zámek Vimperk

Nabízíme:

 platové podmínky dle nařízení vlády č. 278/2015 Sb. (5. platová třída – od 9 670 Kč
do 14 570 Kč) 

 pracovní poměr na plný nebo částečný úvazek na dobu určitou do konce roku 2016
(s možností prodloužení)

 možnost výběru velikosti úvazku
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 práci v malém kolektivu v atraktivním prostředí kulturní památky

 stabilitu státní příspěvkové organizace 
 příspěvek na stravování 
 po zkušební době volné vstupy do památkových objektů ve správě NPÚ i pro rodinné

příslušníky

Předpokládaný termín nástupu:

květen/červen 2016

Písemné nabídky zasílejte do 7. května 2016 na e-mailovou adresu broz.vojtech@npu.cz. Do
předmětu zprávy napište „Výběrové řízení, zámek Vimperk – edukační pracovník“. Součástí
písemné nabídky musí být:

 strukturovaný  profesní  životopis  včetně  kontaktních  údajů  –  telefon,  e-mail;  do
životopisu je nutné uvést kontakty na reference 

 stručná koncepce jednoho památkového a jednoho muzejního edukačního programu
(v rozsahu 1 normostrany pro každou koncepci) pro libovolnou cílovou skupinu

 scan dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Výběrové řízení bude dvoukolové, přičemž 2. kolo bude vedeno formou pohovoru s uchazeči
vybranými v 1. kole podle zaslaných písemných nabídek v týdnu od  9. do 13. května.  O
postupu  do  druhého  kola  a  termínu  pohovoru  budou  uchazeči  informováni  e-mailem
nejpozději do 9. května 2016.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů nebo toto výběrové řízení zrušit
kdykoliv  v jeho  průběhu.  Zasláním  přihlášky  dávají  uchazeči  souhlas  se  zpracováním
osobních údajů a uložením dokumentů po dobu nutnou podle zákona o archivnictví.
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