Zámek Duchcov nabízí tři volné pracovní pozice pro
absolventy středních a vysokých škol bez praxe
Duchcov, 14. 6. 2016
Máte úspěšně ukončené vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání, jste vedeni
v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadě práce, je vám do třiceti let a nemáte potřebnou
praxi? Pak možná hledáme právě vás. Nabízíme plný pracovní úvazek, tj. 40 hodin týdně,
na dobu určitou, plat dle zákona 262/2006 Sb. a nařízení vlády 130/2009 Sb. ve znění NV
74/2009 Sb., pět týdnů dovolené za rok, poskytnutí příspěvku na stravování a další bonusy.
Nábor nových pracovníků správy zámku Duchcov je realizován v rámci projektu
„Zabezpečování odborné praxe osob do 30 let věku v organizačních složkách státu
a příspěvkových organizacích“; uvedené pracovní pozice jsou financovány příspěvkem
na společensky účelná pracovní místa vyhrazená pro uchazeče o zaměstnání. Strategickým
cílem u těchto pracovních pozic je zvýšení kvalifikace; získání vědomostí a nových
praktických dovedností; osvojení si odborných kompetencí z oblasti památkové péče,
provozu, prezentace a dokumentace památkového objektu. Vyžadujeme spolehlivost,
samostatnost, pečlivost, osobní zodpovědnost, trestní bezúhonnost doloženou Výpisem
z evidence rejstříku trestů a výbornou znalost minimálně jednoho světového jazyka slovem
i písmem.
Na pozici dokumentátora hledáme absolventa VŠ v oborech historie, dějiny umění,
muzeologie, památková péče, pomocné vědy historické, archivnictví, estetika, či z jiných
příbuzných oborů; nebo absolventa SŠ humanitního zaměření. Náplní pracovní činnosti u této
pozice je dokumentace, evidence a prezentace mobiliárního fondu zámku; práce
s informačním systémem základní evidence mobiliárního fondu CastIS; heuristika
a digitalizace archivních pramenů a jiných pramenných zdrojů k dějinám zámku; prezentace
mobiliárního fondu, temporálních výstav i stálých expozic; komunikace s veřejností a další
činnosti vykonávané dle potřeb organizace. Nástup možný od 1. září 2016.
Na pozici památkového pedagoga / výstaváře hledáme absolventa VŠ v oborech
historie, dějiny umění, muzeologie, památková péče, estetika, pedagogika, či z jiných
příbuzných oborů; nebo absolventa SŠ pedagogického či uměleckého zaměření. Náplní
pracovní činnosti u této pozice je spolupráce na tvorbě a prezentaci výstav v zámecké Galerii
Giacomo a stálých expozic na prohlídkových trasách zámku; komunikace s veřejností
a s výchovně vzdělávacími institucemi; tvorba edukačních programů, orientace na dětského
návštěvníka a návštěvníka se specifickými nároky; organizace soutěží, přehlídek, soustředění
a programové nabídky pro děti, žáky, studenty, mládež, seniory nebo pedagogické pracovníky
a další činnosti vykonávané dle potřeb organizace. Nástup možný od 1. srpna 2016.
Na pozici účetní hledáme absolventa VŠ nebo SŠ v oborech ekonomie, účetnictví.
Náplní pracovní činnosti u této pozice je vedení účetnictví účetní jednotky, vedení účetní
agendy a sestavování účetní závěrky; práce s informačními systémy WAM S/3 a Colosseum –
kontrola, zpracování a zadávání pokladních dokladů do účetního programu; zpracování
odběratelských a dodavatelských faktur a následně zadávání do účetního programu;
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vystavování faktur za kulturní akce, faktur odběratelských za nájemné a nebytové prostory;
předávání výstupů a dat ve stanovených termínech do centrální účtárny; vystavování
měsíčních faktur bankovní instituci za platby kartou; zadávání tržeb za vstupné a suvenýry;
zadávání zboží a následně vystavení příjemek, výdejek a prodejek; evidence smluv
a objednávek a další činnosti vykonávané dle potřeb organizace. Nástup možný od 1. srpna
2016.
Pokud vás některá z těchto pracovních pozic zaujala, láká vás práce v prostředí
národní kulturní památky a splňujete kritéria stanovená v rámci programu získání odborné
praxe, kontaktujte svého referenta z místně příslušného úřadu práce a pošlete svou nabídku,
která musí obsahovat motivační dopis, životopis a kontaktní údaje, v elektronické podobě
na e-mailovou adresu duchcov@npu.cz, a to nejpozději do pátku 24. června 2016. Vybraní
uchazeči budou zařazeni do výběrového řízení a zváni k ústnímu pohovoru na zámek
Duchcov během posledního červnového týdne.

Oživené prohlídky pro školy s Casanovou na zámku Duchcov
(foto Lenka Klementová)
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