Oblastní muzeum v Lounech, p. o. vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici:

Konzervátor sbírkových fondů
Charakteristika pracovní činnosti:












spolupráce na projektové přípravě nové budovy depozitáře a konzervátorské dílny muzea
(adaptace školní budovy v historické zástavbě města Louny) a jejich vybavení,
návrh řešení procesu stěhování sbírkových předmětů ze starého depozitáře do nové budovy,
vyhodnocení zkušebního provozu nové budovy depozitáře,
spolupráce při procesu stěhování sbírkových předmětů ze starého depozitáře do nové
budovy (zabezpečení preventivní péče před uložením v novém depozitáři),
vyhodnocování klimatického stavu v depozitářích, v expozicích a v krátkodobých výstavách,
pestrá paleta činností spojených s péčí o sbírkové předměty z různých materiálů,
posuzování technického stavu sbírkových předmětů, provádění jejich průzkumu, samostatné
provádění konzervátorských zásahů,
vedení evidence o konzervátorských a restaurátorských zásazích,
navrhování depozitárního režimu pro sbírkové předměty,
participace na prezentačních projektech muzea,
odborné vedení asistenta konzervátora.

Požadujeme:








vysokoškolské vzdělání (popř. VOŠ) v oboru konzervování, restaurování, technologie
restaurování a konzervování objektů kulturního dědictví
praktická znalost technologie konzervování sbírkových předmětů muzea (různé materiály –
společenskovědní i přírodovědná sbírka),
zkušenosti a praxe v oboru výhodou,
schopnost pracovat v týmu, kreativita,
schopnost samostatně se vzdělávat v oboru,
spolehlivost, pečlivost, přesnost, samostatnost, iniciativu,
řidičský průkaz skupiny B.

Nabízíme:








zajímavou práci v zajímavém a kulturním městě (s dobrou dostupností Prahy) s možností
spolupodílet se ideově a prakticky na zprovoznění nového depozitáře (od A do Z) a tím
spoluvytvářet nové image Oblastního muzea v Lounech,
1,0 pracovní úvazek na dobu určitou (1 rok) s možností prodloužení na dobu neurčitou,
plat podle tarifní stupnice s možností motivujícího osobního ohodnocení, příplatku za vedení
a odměn,
příprava moderního pracoviště, jehož podobu může zaměstnanec zásadně ovlivnit,
příspěvek na stravování v podobě stravenek, pět týdnů dovolené,
možnost dalšího vzdělávání,
vstřícné vedení muzea.

Předpokládaný nástup: dohodou – podzim 2015
Přihláška do prvního kola výběrového řízení musí obsahovat:


strukturovaný životopis,





motivační dopis,
základní ideové teze výstavby nového konzervátorského pracoviště Oblastního muzea
v Lounech,
doklady o nejvýše dosaženém vzdělání.

Vybraní uchazeči/uchazečky budou pozváni k ústnímu pohovoru, který se uskuteční v druhé polovině
října 2015. Termín bude vybraným uchazečům sdělen telefonicky nebo e-mailem.
Přihlášky do výběrového řízení je možné zasílat do 15. října 2015 na poštovní adresu Oblastní
muzeum v Lounech, k rukám ředitele, Pivovarská 28, 440 01 Louny nebo na e-mail:
reditel@muzeumlouny.cz.
Doplňující informace v případě potřeby podá ředitel muzea PhDr. Jiří Matyáš na výše uvedeném emailu, popř. na telefonním čísle 415 652 456.

