Muzeum Českého ráje v Turnově
Skálova 71, Turnov 511 01

Muzeum Českého ráje v Turnově vyhlašuje výběrové řízení na pozici
KNIHOVNÍK/KNIHOVNICE
Pracovní poměr: na dobu neurčitou (po zkušební době)
Pracovní úvazek: 1,0 (tj. 40 hodin týdně)
Platové zařazení: 10. platová třída
Předpokládaný nástup: říjen/listopad
Náplň práce: správa odborné a sbírkové muzejní knihovny, katalogizace, akvizice, příprava projektů,
dotační řízení, příprava výstav, prezentace veřejnosti. Vlastní zájem knihovníka bude respektován a
vítán.
Požadavky na uchazeče:
- ukončené vysokoškolské, vyšší odborné vzdělání humanitního směru
- znalost práce s knihovnickým katalogizačním systémem (Clavius výhodou)
- znalost katalogizačních pravidel
- dobrá znalost práce s informačními a komunikačními technologiemi
- spolehlivost, pečlivost a samostatnost – samostatné řešení úkolů
- schopnost systematické, koncepční i týmové práce
- odborný zájem knihovníka
- podmínkou je trestní bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům
- výhodou je předchozí praxe v kulturní instituci
V případě uchazeče splňujícího ostatní předpoklady a ochotného se vzdělávat, můžeme katalogizační
pravidla a program doučit.
Požadované doklady k přihlášce:
- písemná přihláška s náležitostmi: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost,
místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, telefonní a e-mailové spojení, datum a podpis
uchazeče
- prostá kopie dokladu totožnosti
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- strukturovaný profesní životopis
- motivační dopis
- souhlas se zpracováním osobních údajů
- výpis z Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce (ke dni podání žádosti)
Případné upřesňující dotazy k této pracovní pozici zodpoví e-mailem či telefonicky
Mgr. Alžběta Kulíšková, 606 069 150, kuliskova@muzeum-turnov.cz
Přihlášky mohou být podány osobně nebo poštou, a to v uzavřené obálce označené slovy: „Neotvírat
– výběrové řízení“ nejpozději do 15. 9. 2017 do 17.00 hodin
na adresu: Muzeum Českého ráje v Turnově, Skálova 71, Turnov, 511 01
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů, nebo toto výběrové řízení zrušit
kdykoliv v jeho průběhu.
V Turnově, 21. 8. 2017
PhDr. Vladimíra Jakouběová, ředitelka muzea
Tel.: + 420 481 322 106
Fax: + 420 481 325 277
E-mail: mail@muzeum turnov.cz
Internet: www.muzeum-turnov.cz

