Liberecký kraj vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo:
ŘEDITEL/ŘEDITELKA ZAŘÍZENÍ:
MUZEUM ČESKÉHO RÁJE V TURNOVĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Místo výkonu práce: Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, Skálova 71, 51101
Turnov
Platové zařazení: 12. platová třída (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a nařízení vlády
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě)
Charakteristika vykonávané činnosti:
 řídící a manažerská činnost Muzea Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizace
Kvalifikační předpoklady:
 min. ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
Jiné požadavky:
 vysoké pracovní nasazení, komunikativnost
 velmi dobré organizační a řídící schopnosti
 prokazatelná praxe v řídící funkci paměťové instituce, alespoň 3 roky
 strategické a analytické myšlení, schopnost dlouhodobé systematické a koncepční práce,
organizační a komunikační schopnosti
 schopnost práce v týmu
 znalosti v oboru působení a zaměření organizace
 znalosti oborové legislativy (zákon č. 122/2000 Sb., Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy
a o změně některých dalších zákonů; vyhláška č. 275/2000 Sb., Vyhláška Ministerstva
kultury, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně
některých dalších zákonů; zákon č. 71/1994 Sb., Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 20/1987 Sb., Zákon České národní rady o
státní památkové péči, ve znění pozdějších změn atd.)
 přehled o základních koncepčních materiálech Ministerstva kultury ČR, znalost Etického
kodexu Mezinárodní rady muzeí (ICOM) atd.
 schopnost implementace obecně závazných právních předpisů do vnitřních norem organizace
 samostatnost a flexibilita
 znalost principů činnosti a financování příspěvkové organizace
 schopnost komunikace s odbornou veřejností
 znalost práce s výpočetní technikou (Windows, Office, Explorer)
 řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
 přesné označení výběrového řízení
Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
 strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech
 osobní dotazník včetně fotografie (tiskopis je k dispozici na webových stránkách Libereckého
kraje)
 vlastní koncepce řízení a další rozvoj Muzea Českého ráje v Turnově, příspěvkové
organizace, v rozsahu max. 3 stran A4
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Předpokládaný termín nástupu: 1. ledna 2021
Lhůta pro podání přihlášky: do 23. března 2020
Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: Krajský úřad Libereckého kraje,
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2.
Bližší informace:
Vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu PhDr. Mgr. René Brož, tel.:
485 226 538, e-mail: rene.broz@kraj-lbc.cz
Obálku označte textem: Výběrové řízení na místo ředitelky/ředitele zařízení Muzeum Českého
ráje v Turnově, příspěvková organizace

V Liberci dne 20. 2. 2020

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

