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VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 11/18
na obsazení pracovního místa
se zařazením do Muzea města Mnichovo Hradiště
s nástupem možným od 1. listopadu 2018 (příp. dle dohody)
INFORMACE O OBSAZOVANÉM PRACOVNÍM MÍSTU:

Druh práce (pracovní pozice):

•
•
•

správce depozitáře
kurátor sbírkových a mobiliárních fondů
knihovník

Doba trvání pracovního poměru:

doba neurčitá

Platová třída odpovídající druhu práce podle

9.- 10. platová třída

NV č. 341/2017 Sb.:

(dle nejvyššího dosaženého vzdělání uchazeče)

Místo výkonu práce:

Mnichovo Hradiště

PŘEDPOKLADY PRO VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU:
•
•
•

státní občanství ČR, popřípadě trvalý pobyt v České republice u osoby, která je cizím státním
občanem
dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
středoškolské vzdělání ukončené maturitou nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo
magisterském studijním programu se zaměřením na historii, muzeologii, etnologii nebo
knihovnictví, příp. jiné humanitní obory

DALŠÍ POŽADAVKY ZAMĚSTNAVATELE:
Výhodou pro uchazeče bude:
• znalost regionální historie
• orientace v oblasti kultury, literatury a umění
• znalost práce s osobním počítačem (grafické programy, webové stránky)
• držení řidičského oprávnění skupiny B a praxe v řízení osobního automobilu
• dobrá fyzická zdatnost pro přesuny sbírkových předmětů
NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY:
•
•
•

jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, jeho státní příslušnost a místo
trvalého pobytu, kontaktní telefon, případně i e-mailová adresa
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
příslušníka, datum a podpis uchazeče
k vyplnění přihlášky využijte formulář, který je k dispozici ke stažení na stránkách města
www.mnhradiste.cz (Městský úřad - úřední deska - volná místa).
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VÝČET DOKLADŮ, KTERÉ UCHAZEČ PŘIPOJÍ K PŘIHLÁŠCE:
• motivační dopis
• strukturovaný životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech týkajících se poptávané pracovní pozice
• kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Vybraný uchazeč předloží před uzavřením pracovního poměru úředně ověřenou kopii dokladu o
nejvyšším dosaženém vzdělání.
MÍSTO A ZPŮSOB PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:
Přihlášku s přílohami včetně telefonického kontaktu a e-mailové adresy doručte nejpozději:

do pondělí 8.října 2018 do 10:00 hodin
buď osobně na podatelnu Městského úřadu Mnichovo Hradiště v době od 8:00 do 17:00 hodin v
pondělí a ve středu, od 8:00 do 15:00 hodin v úterý a ve čtvrtek, od 8:00 do 13:00 hodin v pátek
nebo poštou na adresu:
Město Mnichovo Hradiště
Masarykovo náměstí 1
295 21 Mnichovo Hradiště
v uzavřené obálce označené heslem „Výběrové řízení č. 11/2018 – MUZEUM - Neotevírat“.

Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné nabídku vrátit. Za okamžik předání nabídky
v případě doručení poštou je považován okamžik převzetí zásilky adresátem.
Město Mnichovo Hradiště si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení a nepřijmout nabídku
žádného uchazeče, a to i bez udání důvodu.
Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovány výhradně pro účely tohoto
výběrového řízení v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnuté materiály obsahující osobní
údaje budou po skončení výběrového řízení neúspěšnému uchazeči/uchazečce vráceny na vyžádání.
V případě zájmu o poskytnutí dalších doplňujících informací může uchazeč o místo kontaktovat
vedoucí Muzea města Mnichovo Hradiště Mgr. Janu Dumkovou (telefon 326 771 001, e-mail:
muzeum@mnhradiste.cz).
V Mnichově Hradišti 05.09.2018

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., v.r.
starosta města
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