Národní památkový ústav, Územní památková správa na Sychrově
pracoviště SOUBOR LIDOVÝCH STAVEB VYSOČINA
přijme do pracovního poměru pracovníka na pozici

výzkumný a vývojový pracovník
Požadujeme:
- VŠ humanitního směru – etnologie, sociální/kulturní antropologie, případně historie
- znalost práce na PC
- aktivní znalost AJ, aktivní znalost dalšího jazyka výhodou (především NJ)
- řidičský průkaz skupiny B výhodou
- trestní bezúhonnost
- znalost vládního usnesení Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu a
souvisejících dokumentů
- komunikativnost, organizační schopnosti, samostatnost i schopnost týmové práce,
spolehlivost, zodpovědnost
- flexibilita (pružná pracovní doba, práce o víkendech…)
- ochota učit se novým věcem a dále se odborně vzdělávat
Nabízíme:
- práci na plný úvazek, smlouva na dobu určitou 1 rok, s možností prodloužení na dobu
neurčitou
- stabilitu státní příspěvkové organizace
- finanční ohodnocení dle přílohy č. 1 NV č. 341/2017 Sb. v platném znění, max.
platová tř. 12
- možnost dalšího profesního vzdělávání
- 5 týdnů dovolené a příspěvek na stravování
Stručný popis pracovní náplně:
- základní a aplikovaný výzkum a dokumentace tradiční lidové kultury a koordinace
jejich provádění ve sběrné oblasti SLS Vysočina,
- plnění samostatných vědecko-výzkumných úkolů a participace na
meziinstitucionálních vědecko-výzkumných projektech
- identifikace a zpracování záznamů o projevech tradiční lidové kultury, shromažďování
dokladů o mimořádně hodnotných a jedinečných projevech tradiční lidové kultury
zejména ve sběrné oblasti SLS Vysočina, ale i v Pardubickém kraji,
- spolupráce s dobrovolnými dokumentátory (zpravodaji), poskytování metodické
pomoci,
- popularizace a prezentace projevů tradiční lidové kultury formou výstav a publikací,
popř. spolupráce na tomto úkolu s dalšími institucemi v kraji,
- příprava a realizace terénních výzkumů lidové kultury sběrné oblasti muzea SLS
Vysočina,
- spolupráce na přípravě a realizaci expozic v objektech SLS
- příprava a realizace výstav
- příprava a realizace aktivizačních a edukativních programů
- spolupráce při evidenci a dokumentaci sbírky SLS Vysočina,

-

-

-

spolupráce při akcích, projektech a pořadech SLS Vysočina,
poskytování metodické pomoci krajské samosprávě a samosprávám obcí v rámci
kraje v otázkách péče o tradiční lidovou kulturu,
naplňování vládního usnesení Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu a
souvisejících dokumentů,
znalost zákona 122/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících,
zpracování nominací prvků k zápisu do krajského soupisu nemateriálního kulturního
dědictví a do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR a zpracování
nominací na udělení titulu Nositel tradice lidových řemesel a na udělení krajských
ocenění pro řemeslníky,
metodická pomoc při zpracování nominací prvků k zápisu do krajského soupisu
nemateriálního kulturního dědictví jinými institucemi,
metodická pomoc při zpracování nominací na udělení titulu Nositel tradice lidových
řemesel a na udělení krajských ocenění pro řemeslníky jinými institucemi či subjekty,
spravování a vedení agendy i archivu týkajících se krajských nominací v oblasti TLK,
poskytování informací veřejnosti.

Nástup možný ihned nebo po dohodě
Zájemci o místo doručí nabídku výhradně v písemné podobě do 23. 11. 2018 (rozhoduje
datum doručení přihlášky) v zalepené obálce na adresu:
Soubor lidových staveb Vysočina, Příčná 350, Hlinsko
Na obálku vyznačit – výzkumný a vývojový pracovník – neotvírat
Součástí písemné přihlášky musí být:







strukturovaný profesní životopis včetně kontaktních údajů – jméno, příjmení a titul
uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, korespondenční adresa
telefon, e-mail
motivační dopis v českém jazyce
bibliografie publikovaných prací
výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě nástupu bude nutno
doložit ověřenou kopii nebo předložit originál)

Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání jsou uvedeny na www.npu.cz
v části: ochrana osobních údajů.
Bližší informace na tel. č. 723 468 254, PhDr. Ilona Vojancová – vedoucí SLS Vysočina
Další informace k postupu výběrového řízení:
Výběrové řízení bude dvoukolové, přičemž 2. kolo bude vedeno formou osobní prezentace
vybraných uchazečů. Osobní pohovor proběhne v SLS Vysočina, Příčná 350, 539 01 Hlinsko.
Uchazeči budou informování prostřednictvím e-mailu.
Soubor lidových staveb Vysočina si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.

