Národní muzeum, Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Restaurátor papírových sbírek
Národní muzeum – České muzeum hudby vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice

Restaurátor papírových sbírek v oddělení správy, evidence a péče o sbírky

Místo výkonu práce:
Národní muzeum – České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1
Nástup:
1.12.2019
Požadavky pro výkon práce:
- VOŠ/VŠ vzdělání v oboru restaurování papíru nebo v oboru souvisejícím,
znalost zásad preventivní péče o sbírkové předměty, praxe v oboru výhodou,
zájem o oblast konzervace a restaurování historické fotografie vítán
schopnost samostatné odborné a koncepční práce,
spolehlivost, komunikativnost, flexibilita,
trestní bezúhonnost.
Upřesňující informace:
Pracovní náplň:
odborné restaurování papírových sbírkových předmětů a předmětů z příbuzných smíšených materiálů ve
sbírkových fondech Českého muzea hudby,
preventivní péče o tyto fondy ve spolupráci s kurátory, koncepční i praktické řešení balení, transportu a
vystavování sbírkových předmětů,
- spolupráce na vědecko-výzkumných projektech Národního muzea.
Nabízíme:
pracovní poměr na dobu určitou,
poloviční pracovní úvazek (20 hodin týdně),
moderní restaurátorskou dílnu s dobrým technickým vybavením,
péči o největší a nejvýznamnější sbírkový fond k dějinám hudební kultury v ČR,
možnost účasti na vědecké a metodologické práci muzea,
možnost dalšího vzdělávání a odborného rozvoje,
5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování a kulturu, podnikovou rekreaci, volné vstupy do vybraných
památek, muzeí a galerií, 3 dny indispozičního volna.
Odměňování:
Podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení
vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Termín pro podání přihlášky:
17.9.2019
Přihlášky zasílejte na e-mail: personalni@nm.cz, zprávu označte v předmětu "výběrové řízení –
restaurátor". Neúplné přihlášky budou vyřazeny.
Způsob zpracování přihlášky:
Motivační dopis
Profesní životopis
Kontakt:
Kontaktní osoba: PhDr. Eva Paulová, vedoucí Oddělení správy, evidence a péče o sbírky, tel.: 257 257 783,
e-mail: eva_paulova@nm.cz
Místo bude obsazeno výběrem z uchazečů.
Zaměstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a výběrové řízení zrušit.
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Odesláním životopisu udělujete Národnímu muzeu 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.

