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Alšova jihočeská galerie  

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice výstavář/údržbář/řidič 
 
Kvalifikační předpoklady na pozici výstavář/údržbář/řidič: 

 Středoškolské vzdělání s maturitou, 

 Samostatnost, komunikativnost, schopnost analytického a systematického myšlení, spolehlivost, 
asertivita, operativnost a časová flexibilita, 

 Kultura vystupování a schopnost jednání s lidmi, 

 Občanská a morální bezúhonnost, 

 Technické znalosti, 

 Řidičský průkaz skupiny B, 

 Znalost českého jazyka slovem i písmem (rodilý mluvčí). 

 

Výhodou při výběrovém řízení je: 

 Praxe na pozici řidič min. 1 rok, 

 Doložení referencí, 

 Řidičský průkaz skupin BE nebo C, 

 Znalost anglického či německého jazyka. 

 

Upřesňující informace – pracovní náplň: 

 Organizační zajišťování a koordinace činností souvisejících s přípravou výstav, 

 Instalace výstavního mobiliáře, 

 Řízení služebních vozidel do 3,5 t, 

 Provádění svozů a rozvozů sbírkových předmětů, zásobování běžným spotřebním materiálem, 

 Drobné řemeslné práce při opravě a údržbě technického vybavení, například údržbářské práce, 
zahradnické, sklenářské, zednické a zámečnické práce. 
 

Nabízíme: 

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

 Zkušební doba 3 měsíce, 

 Zázemí významné kulturní instituce, 

 Stravenky, 

 5 týdnů dovolené, 

 3 dny SICK DAYS, 

 Příspěvek na penzijní připojištění, 

 Příspěvek na firemní připojištění  - pojištění odpovědnosti zaměstnavateli za škodu. 
 
Odměňování:  

V platové třídě 8. podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,  
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a podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách  

a správě v platném znění. 

 

Zájemce předloží písemnou přihlášku (součástí zadání výběrového řízení), která musí obsahovat 

tyto náležitosti: 

 jméno a příjmení, 

 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), 

 strukturovaný profesní životopis, 

 kopie dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání, 

 výpis z rejstříku trestů (ne starší tří měsíců), 

 výpis z bodového hodnocení řidiče ne starší jak jeden měsíc. 

 
Přihlášky k výběrovému řízení zašlete nejpozději do 20. 5. 2022 do 14:00 hod. – rozhodující je 
datum a čas přijetí zaznamenané na podatelně Alšovy jihočeské galerie. 

Ústní pohovory v rámci 2. kola se uskuteční v průběhu měsíce červen 2022. 

 

Přihlášky zasílejte na níže uvedenou kontaktní poštovní adresu, obálku označte „Výběrové řízení – 
neotvírat výstavář/údržbář/řidič“.  

Neúplné přihlášky budou vyřazeny! 

 

Alšova jihočeská galerie  

Mgr. Aleš Seifert 

Hluboká nad Vltavou 144 

373 41 Hluboká nad Vltavou 

 
Kontakt: Ing. Václav Kříž, tel. číslo 387 967 041, e-mail: kriz@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. 7. 2022. 


