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

Vedoucí archeologického skanzenu v Březně u Loun
Charakteristika pracovní činnosti:










pestrá paleta činností ústících do všestranného zajištění návštěvnického provozu skanzenu,
řízení drobné i velké obnovy konstrukcí dřevěných expozičních chat postavených v rámci
archeologického experimentu (experimenty s nejvhodnějšími materiály pro tuto obnovu),
obnova interiérů expozičních chat,
založení a provoz centra experimentální archeologie,
tvorba a realizace výukových programů pro školy a ostatní návštěvníky,
zpracování plánu revitalizace skanzenu (včetně výstavby nových expozičních chat),
spolupráce s archeologickými pracovišti při oživení archeologického experimentu (původní
důvod vzniku skanzenu),
participace na prezentačních projektech muzea,
vedení dvou zaměstnanců.

Požadujeme:









vysokoškolské vzdělání (obor archeologie, stavební historie apod. výhodou),
praktická znalost údržby a obnovy konstrukcí obdobných konstrukcím expozičních chat,
manuální zručnost,
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 – aktivní řidič.

Nabízíme:








zajímavou a rozvíjející práci,
1,0 pracovní úvazek na dobu určitou (1 rok) s možností prodloužení na dobu neurčitou,
plat podle tarifní stupnice (platová třída 11) 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 – léto 2016
Přihláška do prvního kola výběrového řízení musí obsahovat:





strukturovaný životopis,
motivační dopis,
základní ideové teze revitalizace Archeologického skanzenu Březno u Loun,
doklady o nejvýše dosaženém vzdělání.

Vybraní uchazeči/uchazečky budou pozváni k ústnímu pohovoru, který se uskuteční na konci června
2016. Termín bude vybraným uchazečům sdělen telefonicky nebo e-mailem.
Přihlášky do výběrového řízení je možné zasílat do 20. června 2016 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.

