Dvě pracovní příležitosti na NPU UPS v Praze, správa SHZ Bečov, okr. Karlovy Vary
Pracovník pro styk s veřejností / dílčí zástup kastelána
Správce depozitáře

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze přijme pro své pracoviště na správě SHZ Bečov,
Zámek 13, Bečov nad Teplou 364 64, okr. Karlovy Vary zaměstnance na pozici pracovník pro styk s veřejností /
dílčí zástup kastelána a pozici správce depozitáře.

Pracovník pro vztah s veřejností / dílčí zástup kastelána
Požadujeme:
 SŠ nebo VŠ vzdělání
 nadprůměrnou znalost práce na PC
 komunikační, řídící a organizační schopnosti
 samostatnost, pečlivost, spolehlivost a zodpovědnost
 trestní bezúhonnost
 aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka
 vysoké pracovní nasazení
Výhodou:
 praxe v oboru nebo výrazný zájem o správu památkových objektů a problematiku art managementu
 řidičský průkaz skupiny B
 aktivní znalost více světových jazyků
Náplň práce:
 zajišťování chodu objektu po provozní stránce, včetně přípravy na budoucí celkové zpřístupnění areálu
 participace na projektu Příkladná obnova hradu a přilehlých objektů pro prezentaci památkové péče formou
vzdělávacích programů a na administraci dalších dotačních programů zaměřených na stavební a památkovou
obnovu
 participace na vytváření nabídky kulturních akcí, vzdělávacích programů a dalších projektů správy SHZ Bečov
 participace na průvodcovské činnosti
 dílčí zástup kastelána v době jeho nepřítomnosti

Správce depozitáře
Požadujeme:
 SŠ nebo VŠ vzdělání
 komunikační a organizační schopnosti
 samostatnost, pečlivost, spolehlivost a zodpovědnost
 trestní bezúhonnost
 aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka
 vysoké pracovní nasazení
Výhodou:
 praxe v oboru nebo vzdělání v oborech historie, dějiny umění, či příbuzné
 řidičský průkaz skupiny B
 badatelské zkušenosti a publikační výstupy

Náplň práce:
 zajišťování odborné péče o NKP relikviář sv. Maura
 spolupráce při vedení základní i průběžné evidence mobiliárního fondu Bečov
 zajišťování ochrany a odborné péče o mobiliární fond Bečov
 monitoring a zajišťování vhodných klimatických podmínek
 provádění bezpečnostních opatření k ochraně památkových hodnot areálu SHZ Bečov
 zajišťování prezentace mobiliárního fondu veřejnosti a badatelského servisu
 organizace a realizace kulturních akcí
 zajišťování provozu budov
 participace na průvodcovské činnosti
U obou pozic nabízíme:
 nástup od 1. 9. 2015 (správce depozitáře), 1. 10. 2015 (pracovník pro vztah s veřejností)
 finanční ohodnocení dle přílohy č. 1 NV č. 564/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 9. třída (správce
depozitáře), 10. třída (pracovník pro vztah s veřejností)
 25 dnů dovolené
 možnost služebního ubytování dle další dohody (byt 2+1 nebo ubytovna)
 možnost dalšího vzdělávání v oblasti památkové péče a seberealizace
 malý pracovní kolektiv a atraktivní pracovní prostředí
 příspěvek na stravování
 možnost vykonávat nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu
 stabilitu státní příspěvkové organizace
 volný vstup na památky spravované NPÚ i pro rodinné příslušníky
 jazykový kurz AJ pro zaměstnance objektu
Písemné nabídky a strukturovaný životopis, včetně telefonického či e-mailového spojení zasílejte do 2.7. 2015
na e-mail wizovsky.tomas@npu.cz nebo poštou na adresu Státní hrad a zámek Bečov, Zámek 13, Bečov nad Teplou
364 64 s označením Výběrové řízení / pozice…
Výběrové řízení bude dvoukolové, vybraní uchazeči budou pozváni do druhého kola, které proběhne formou
pohovoru dne 14. 7. 2015.
Kontaktní osoba:
Mgr. Tomáš Wizovský, kastelán
SPRÁVA STÁTNÍHO HRADU A ZÁMKU BEČOV
edukační centrum Bečov
fakultní památkový objekt Univerzity Karlovy
364 64 Bečov nad Teplou
353 999 394, mob.: 606 666 423
www.zamek-becov.cz
www.castlebecov.eu
http://prodeti.zamek-becov.cz

