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Muzeum Náchodska vyhlašuje

Výběrové řízení na pozici

Archeolog / Archeoložka
Pracovní náplň:

. zpracovávání a správa sbírky

. výkon archeologické památkové péóe ve smyslu platné legislativy

. zpracovávání nálezových zpráv, komunikace s investory

. prezentace vlastní odborné práce (přednášky, odborná i populárně-naučná
publikační činnost)

. spolupráce na přípravě a realizace výstav
o samostatná odborná činnost v oblasti kulturně-výchovné činnosti vycházející ze

specializace (tvorba a lektorování píogramů pro školy a veřejnost)

Požadujeme:
. vysokoškolské vzdělánív oboru archeologie. Řidičský průkaz Skupiny B
o Dobré komunikaění a organizační schopnosti, orientace na výsledekr schopnost samostatné itýmové tvůrčí činnosti. spolehlivost, odpovědnost a preciznost
o občanská a morální bezúhonnost
. uživatelská znalost práce na pc a kancelářských aplikacío ochota dalšího sebevzdělávání
. zodpovědný přístup ke správě předmětů kulturní hodnotyo kladný vztah ke kulturnímu dědictví a dobrá orientace ve způsobech prezentace

kulturního dědictví
o Dobrá znalost legislativy vztahující se k archeologické činnostio schopnost kultivovaného vystoupení na veřejnosti nebo v médiícho Dobrá schopnost písemného vyjadřování (stylizace odborných textů)
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Výhodou:
o praxe v oboru
. znalost práce s geodetickou Gps
. znalost programu Autocad
o znalost práce s Gls
. Aktivní znalost jednoho světového ciziho iazyka. odborná publikační činnost

Nabízíme:
. Platové ohodnocení dle platných mzdových předpisů, po zapracování možnost

osobního ohodnocení
. prostor pro seberealizaci a odborný růst
. plný pracovní úvazek na dobu určitou s možností prodloužení na neurčito
o zázemi stabilní příspěvkové organizace
o pružná pracovní doba
. Pracovní benefity (stravenky, 5 dnů sick days, 5 trýdnů dovolené)

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:. Jméno, přúmení, titul
. Datum a místo narození
. Místo trvalého pobytu
o Telefonický a elekhonický kontakt
. Datum a podpis přihlášky

Součástí přihlášky budou tyto dokumenty:. strukturovaný životopis s důrazem na dosavadní zaměstnání, znalosti a dovednosti
. Motivační dopis (max. jedna strana A4)
. Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (úředně ověřený)
. Výpis z rejstříku trestů (max. stáří 3 měsíce)

Masarykovo náměstí'] +42o 49l 423 z4a lnfo@muzeumnachodska,cz |Čo oooa493o
cz-547 01 Náchod Ds 2wek7h6 www muzeumnachod§ke cz DlČ cz oooa493o



-ů-a, ^,ř
Ť

muzeum
náchodska

Další informace:
Nástup: 1.7.2021 nebo dle dohody
Místo Výkonu práce: okres Náchod

Přihlášku doručte osobně na sekretariát Muzea Náchodska, Masarykovo náměstí .l, 547 01
Náchod, nebo doporučenou poštou na tutéž adresu V zalepené obálce nadepsané ''VŘ
ARCHEOLOG - NEOTEVÍRATI", nebo e-mailem (včetně scanů požadovaných dokumentů) v
předmětu označeným "VŘ ARcHEoLoG" na adresu sekretariat@muzeumnachodska.cz (v
případě emailového přihlášení přinese uchazeč originály požadovaných dokumentů osobně
na případný pohovor. Přihláška zaslaná elektronicky je považována za doručenou až ve
chvíli, kdy je uchazeči odeslán email potvrzující přUetí.
Přihlášku doručte nejpozději do 31. 5. 2021 do 14 hodin, Pro Více informací kontaktujte Mgr.
Jana Košťála (kosta|@muzeumnachodska.cz, tel,: 604 134 241).

zaměstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče a výběrové řízení zrušit.
Zaslané dokumenty se nevrací,
Vybraní uchazeči budou prostřednictvím e-mailu pozváni k osobnímu pohovoru. Ten
proběhne v Muzeu Náchodska, Masarykovo nám. í, Náchod během měsíce června.

Odesláním životopisu udělujete Muzeu Náchodska souhlas ve smyslu zákona č,
'l10/20í9sb., o ochraně osobních úda1ů a o změně něktených zákonů (Nařízení EU č,
20161679) ke shromaždbvání, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů pro účely
výběrového řízení na toto či .iiné vhodné pracovní místo, a to maximálně v délce jednoho
roku. Svůj souhlas můžete písemnou formou kdykoli odvolat.

V Náchodě dne 5. 5. 202'l

74
PhDr. sixtus Bolom-Kotari, Ph.D.
ředitel Muzea Náchodska
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