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Kurátor
Národní muzeum – Historické muzeum vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice

Kurátor v Etnografickém oddělení

Místo výkonu práce:
Etnografické oddělení, Kinského zahrada 97, Praha 5
Nástup
od 1. 5. 2019
Požadavky pro výkon práce:
absolvovaná humanitně zaměřená VŠ (přednostně obory etnologie, kulturní antropologie, dějiny umění),
znalost a praxe v práci s muzejním databázovým systémem (Bach výhodou),
znalost a praxe ve sbírkotvorné činnosti, víceletá praxe s prací v muzeu ,
znalost muzejní legislativy,
schopnost analytického a systematického myšlení,
kultura vystupování a schopnost jednání s lidmi,
asertivita, operativnost a flexibilita,
dobrá znalost práce na PC (MS Office, základy zpracování fotografií, práce s internetem),
znalost AJ nebo NJ slovem i písmem,
trestní bezúhonnost.
Upřesňující informace:
Pracovní náplň:
odpovídá za fond lidového umění Etnografického oddělení, který zahrnuje jak lidové umění samotné, tak
i vybraná výtvarná díla reflektující tradiční lidovou kulturu,
odborně pořádá, inventarizuje, dokumentuje a dále vědecky zpracovává sbírky v širokých
mezioborových souvislostech,
spolupracuje na výstavních, prezentačních, výzkumných a publikačních projektech a přípravě programů
pro veřejnost,
koordinuje a spolupracuje při utváření sbírkotvorné činnosti Etnografického oddělení,
komunikuje s veřejností a médii, vyřizuje badatelské dotazy týkající se svěřeného fondu.
Nabízíme:
pracovní úvazek 1,0,
pracovní poměr na dobu určitou s možností změny na dobu neurčitou po prvním roce,
zázemí významné kulturní instituce se sídlem v centru Prahy
stabilitu příspěvkové organizace,
5 týdnů dovolené, 2 dny indispozičního volna, příspěvek na stravování a kulturu, podnikovou rekreaci.
Odměňování:
V platové třídě 13 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:
24. 3. 2019
Přihlášky zasílejte na e-mail: personalni@nm.cz, zprávu označte v předmětu "výběrové řízení – Kurátor
v Etnografickém odd". Neúplné přihlášky budou vyřazeny.
Způsob zpracování přihlášky:
Motivační dopis
Profesní životopis
Kontakt:
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Pohunek, vedoucí Etnografického oddělení, e-mail: jan_pohunek@nm.cz,
tel. 721 577 302
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Místo bude obsazeno výběrem z uchazečů.
Zaměstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a výběrové řízení zrušit.
Odesláním životopisu udělujete Národnímu muzeu souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 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.

