VLASTIVĚDNÉ MUZEUM A GALERIE
V ČESKÉ LÍPĚ NÁMĚSTÍ OSVOBOZENÍ 297/1
Příspěvková organizace Libereckého kraje
Používaná zkratka VMG
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, p.o. prodlužuje výběrové řízení
na obsazení pozice ARCHEOLOG – VEDOUCÍ ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ
Hledáme: Zaměstnance do pozice archeologa – vedoucího archeologických výzkumů.
Úvazek: plný
Platové zařazení: 10. platová třída. Zaměstnanec je odměňován dle nařízení vlády č. 263/2018 Sb. a platného zákoníku práce
Pracovní náplň je dána platným katalogem prací v pozici archeolog - provádění archeologických průzkumů nalezišť včetně jejich
vyhodnocování; koordinace zajišťování ochrany, záchrany a prezentace archeologických nalezišť a nálezů v přímých vazbách na péči o
památkový fond jak na úrovni odborných organizací památkové péče, tak na úrovni výkonu státní správy v přenesené působnosti nebo
samosprávy, zejména při stavebním a územním řízení; zpracovávání komplexní evidence, dokumentace a podmínek ochrany
archeologického fondu, vyhodnocování výsledků, komplexní odborné zpracovávání archeologických nálezů a sbírek.

Požadujeme:
- ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně v oboru archeologie
- praxe v oboru na pozici archeolog v délce alespoň dvou let
- zkušenosti s vedením a zpracováváním archeologických výzkumů (Česká republika)
- občanská bezúhonnost a odpovědnost
Upřednostňujeme:
- schopnost řízení a organizování pracovního kolektivu a schopnost práce s lidmi
- zkušenosti se zpracováváním archeologického materiálu
- řidičský průkaz skupiny B
- zájem o činnost v oblasti regionální archeologické památkové péče a muzejní práce
- zájem o region Českolipska a Libereckého kraje
- zájem o prezentaci oboru a výsledků archeologické práce
Nabízíme:
- zajímavé zaměstnání v příjemném, vstřícném a atraktivním prostředí, s možností využitím vlastních nápadů a aktivit
- prostor pro osobní rozvoj, možnost odborného a kariérního růstu
- flexibilní pracovní dobu
- 5 týdnů dovolené
- přispěvek na stravné
Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti a přílohy:
- jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefonické případně emailové
spojení, číslo OP nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka,
- strukturovaný životopis včetně profesního (dosavadní zaměstnání, odborné znalosti a zkušenosti), datum a podpis,
- kopie dokladů o dosaženém vzdělání a výpis z rejstříku trestů,
- na obálku uveďte své jméno, adresu trvalého bydliště a označení “VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - ARCHEOLOG”.
Písemnou přihlášku s přílohami zasílejte poštou nebo předávejte osobně, nejpozději do 21. června 2019 do 15:00 hodin na
adresu: Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, p.o.; Nám. Osvobození 297/1, 470 01 Česká Lípa.
Výběrové řízení je dvoukolové a osobní pohovory proběhnou s vybranými uchazeči ve stanoveném termínu 24. – 28. 6. 2019.
Nástup do zaměstnání je možný 1. července 2019.
V České Lípě dne 29. 4. 2019
Ing. Zdeněk Vitáček,
ředitel a zoolog
Vlastivědného muzea a galerie
v České Lípě
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