Muzeum Šumavy Sušice, příspěvková organizace
vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici

„kurátor sbírkových a mobiliárních fondů - zoolog“
Požadované kvalifikační předpoklady:
- vysokoškolské vzdělání přírodovědného směru (zoologie, entomologie a jiné příbuzné přírodní vědy)
(Bc., Mgr.)
- dobré organizační schopnosti, schopnost samostatné i týmové tvůrčí práce, komunikativnost,
flexibilita
- řidičský průkaz B, aktivní řidič
- znalost němčiny nebo angličtiny výhodou
Místo výkonu práce:
Muzeum Šumavy - pobočka Kašperské Hory, Náměstí čp. 140, 341 92 Kašperské Hory a další pobočky
Muzea Šumavy (Sušice, Železná Ruda, Dobrá Voda)

Pracovní náplň:
- tvorba a správa sbírky mimořádného významu a rozsahu, péče o přírodovědné sbírky (nové akvizice,
zpracovávání stávajícího fondu, inventarizace, fotodokumentace sbírek)
- organizace muzejních výstav (tvorba scénáře, příprava textových i obrazových podkladů, instalace
výstav)
- odborná činnost (přednášková činnost, publikační činnost, účast na konferencích, oborových
zasedáních, průvodcovská a edukační činnost, terénní výzkum apod.)
- spolupráce při inventarizaci sbírek

Nabízíme:
- 11. platová třída (rozpětí od 22.980 do 33.790 Kč, dle započitatelné praxe). Finanční ohodnocení dle
přílohy č. 1 NV č. 341/2017 Sb. v platném znění, zařazení dle katalogu prací 2.04.05
- 5 týdnů dovolené
- práci v příjemném kolektivu v oblasti Šumavy

Přihláška musí obsahovat:
- jméno, příjmení, titul
- datum a místo narození
- místo trvalého pobytu
- telefonický a elektronický kontakt
- datum a podpis přihlášky
Přílohy přihlášky:
- strukturovaný profesní životopis s důrazem na dosavadní zaměstnání, znalosti a dovednosti
- motivační dopis
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
Další informace:
Nástup: dle dohody
Termín zasílání přihlášek do 22. 3. 2022 do 16:00 hodin
Přihlášky do výběrového řízení zasílejte na e-mail: info@muzeumsumavy.cz, do předmětu e-mailu
napište “VŘ KURÁTOR“ nebo doručte na adresu Muzeum Šumavy Sušice p. o., náměstí Svobody 40,
342 01 Sušice, na obálku napište “VŘ KURÁTOR – NEOTEVÍRAT!“
S případnými dotazy se obracejte na Mgr. Josefa Haise, tel.: 376 555 192, e-mail:
j.hais@muzeumsumavy.cz
Místo bude obsazeno výběrem z uchazečů. Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru.
Zaměstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a výběrové řízení zrušit.
Odesláním životopisu udělujete Muzeu Šumavy souhlas ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů (Nařízení EU č. 2016/679), ke shromažďování,
zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů pro účely výběrového řízení na toto či jiné vhodné
pracovní místo, a to maximálně v délce jednoho roku. Svůj souhlas můžete písemnou formou kdykoli
odvolat.

