OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE
Hlavná 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre
tel. č.: 057/7581790, fax: 057/7581790, e-mail: zemplinskehamre@gmail.com

Obec Zemplínske Hámre

vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE
na pracovnú pozíciu

kurátor obecného múzea

Miesto výkonu práce:

Obecné múzeum Zemplínske Hámre

Rámcová náplň práce:

Kurátor múzea je zodpovedný za správu a dopĺňanie zbierok,
odbornú prípravu a poskytovanie lektorského výkladu,
prevádzku
remeselných
dielní,
organizovanie
kultúrnospoločenských podujatí a sprievodných aktivít v rámci
Hámorského náučného chodníka a obce Zemplínske Hámre

Predpokladané začatie pracovného pomeru:

06/2019

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Neodpustiteľné požiadavky:
Vysokoškolské vzdelanie druhého alebo prvého stupňa.
Znalosť štátneho jazyka.
Aktívna znalosť anglického jazyka.
Bezúhonnosť.
Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
Ďalšie požiadavky:
Komunikačné a prezentačné zručnosti.
Znalosť práce s MS Office a internetom.
Znalosť grafického programu je vítaná.
Odborná prax v oblasti múzeí, galérií je vítaná.
Skúsenosti s plánovaním, organizovaním, koordinovaním kultúrnych a vzdelávacích
činností.
Skúsenosti s výskumom, odborným spracovaním, vedeckým zhodnocovaním
a sprístupňovaním múzejných zbierok.
Skúsenosti s tvorbou propagačných plagátov a publikačných materiálov.
Skúsenosti pri zabezpečovaní obsahového, technického a výtvarného riešenia
expozícií a výstav.

Všeobecný rozhľad v oblasti kultúry.
Orientácia v oblasti múzejnej a galerijnej činnosti.
Všeobecný rozhľad v oblasti kultúrnych, historických a prírodných hodnôt regiónu
Snina.
Spôsobilosť pracovať samostatne aj v tíme s ďalšími pracovníkmi Hámorského
náučného chodníka.
Dôležitá informácia : pracovná doba v týždni aj počas víkendov a sviatkov.
Požadované doklady k žiadosti:
1. profesijný životopis (originál)
2. doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (xeroxová kópia)
3. súhlas s evidenciou osobných údajov v súlade so zákonom 18/2018 Z.z (originál)
4. návrh plánu činnosti múzea a Hámorského náučného chodníka v spolupráci s obecným
úradom Zemplínske Hámre v rozsahu max. 2 strany
5. motivačný list v rozsahu max. 1 strana
Prípadné ďalšie doklady (diplomy, certifikáty, osvedčenia ohľadne činnosti súvisiacich
s náplňou práce obsadzovaného miesta) predložené len v xeroxovej kópii sú výhodou.
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručte na adresu obecného úradu osobne,
poštou v zalepenej obálke „Výberové konanie – kurátor - NEOTVÁRAŤ“.
Termín prijímania žiadostí:

do 09.05.2019

Termín realizácie výberového konania:

14.05.2019 o 13:00 hod.

Výberové konanie bude prebiehať formou osobného pohovoru pred komisiou.

V Zemplínskych Hámroch
dňa 25.04.2019

Ing. Ján Kepič, PhD.
starosta obce

