Alšova jihočeská galerie
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice konzervátor/ka- restaurátor/ka papíru
Kvalifikační předpoklady na pozici konzervátor/restaurátor papíru:


Ukončené VŠ/VOŠ v oboru konzervace a restaurování uměleckých děl na papírové, textilní a
souvisejících podložkách



Znalost zásad preventivní péče o sbírkové předměty.



Schopnost samostatné odborné a koncepční práce.



Samostatnost, komunikativnost, flexibilita a spolehlivost, asertivita, operativnost a časová
flexibilita.



Praxe v oboru minimálně 1 rok.



Prokazatelná zkušenost v oblasti přípravy restaurátorských zpráv, fotodokumentace,
laboratorního průzkumu (min. 1 rok).



Kultura vystupování a schopnost jednání s lidmi.



Znalost práce s PC (word, excel, power point, mozilla thunderbird/outlook atd.)



Odolnost vůči stresu.



Občanská a morální bezúhonnost.



Znalost AJ nebo NJ slovem i písmem výhodou.

Upřesňující informace – pracovní náplň:


Odborné restaurování a konzervování sbírkových předmětů z papíru, pergamenu – grafiky,
kresby, mapy, plány atd.



Preventivní péče o fondy AJG ve spolupráci s kurátory.



Koncepční i praktické řešení balení, transportu a vystavování sbírkových předmětů z papíru.



Vypracovávání protokolů o stavu díla.

Výhodou:


Licence MK ČR: Restaurování a konzervace umělecko-řemeslných děl na papírových, textilních
a souvisejících podložkách; zaměření: papír.

Nabízíme:


pracovní poměr na dobu určitou s možností přechodu na dobu neurčitou,



zázemí významné kulturní instituce,



moderní restaurátorskou dílnu s dobrým technickým vybavením,



5 týdnů dovolené,



3 dny sick days,



příspěvek na stravování



příspěvek na pojištění zaměstnance na škodu způsobenou zaměstnavateli, dle stanových
podmínek organizace.

Odměňování:
V platové třídě 11. podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle
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nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v
platném znění.

Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:


jméno a příjmení, titul zájemce



datum a místo narození zájemce, státní příslušnost zájemce



místo trvalého pobytu zájemce



číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana



datum a podpis zájemce

Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení bude:


přílohy – přihláška a souhlas se zpracováním osobních údajů (www.ajg.cz)



motivační dopis



strukturovaný profesní životopis



kopie dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání



výpis z rejstříku trestů (ne starší tří měsíců)



výpis z bodového hodnocení řidiče (ne starší tří měsíců)

Přihlášky k výběrovému řízení zašlete nejpozději do 16. 8. 2021 do 14:00 hod.
Ústní pohovory v rámci 2. kola se uskuteční v průběhu měsíce září 2021
Přihlášky zasílejte na níže uvedenou kontaktní poštovní adresu, obálku označte „výběrové řízení
konzervátor/ka – restaurátor/ka papíru – neotvírat“.
Neúplné přihlášky a neoznačené obálky budou vyřazeny z výběrového řízení!
Ing. Renata Křížková
Alšova jihočeská galerie
zámek č. 144
373 41 Hluboká nad Vltavou.
Kontakt: Ing. Renata Křížková, tel. číslo 383 134 563 , e-mail: krizkova@ajg.cz
Ředitel: Mgr. Aleš Seifert, tel.: 387 966 426, e-mail: seifert@ajg.cz
Místo bude obsazeno případným výběrem uchazeče nebo při nenaplnění požadavků zrušením
výběrového řízení.
Výběrové řízení bude dvoukolové.
Nástup nejdříve od 1. října 2021
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