
 

 

Ředitel Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Českých Budějovicích, 

vypisuje výběrové řízení na pozici památkář v Oddělení prezentace, instalací a expozic. 

Náplní práce bude samostatné provádění náročných odborných činností při tvorbě zámeckých 

a hradních expozic ve spolupráci se správami příslušných památkových objektů v Jihočeském 

a Plzeňském kraji a kraji Vysočina, příprava dlouhodobých i krátkodobých výstav, s tím 

spojená administrativní činnost, aktualizace a tvorba průvodcovských textů pro památkové 

instalace a expozice, řešení otázek preventivní péčí o mobiliář na památkových objektech a 

další úkoly.  

 

Požadujeme: 

 VŠ vzdělání humanitního směru, nejlépe v oborech dějiny umění, historie, 

muzeologie, památková péče atd.  

 schopnost týmové spolupráce 

 tvůrčí a koncepční myšlení, kreativní přístup 

 výborné komunikační schopnosti 

 zodpovědnost, samostatnost, spolehlivost 

 časová flexibilita, nutné časté služební cesty 

 vysoké pracovní nasazení, odolnost vůči stresu  

 aktivní znalost nejméně jednoho světového jazyka 

 výborná znalost práce na PC 

 řidičský průkaz skupiny B, aktivní řidič 

 trestní a morální bezúhonnost 

 předchozí praxe v kulturní instituci výhodou (památkové objekty, muzea, galerie) 

Nabízíme: 

 platové zařazení podle příslušných mzdových předpisů – platová třída 11, stupeň dle 

praxe v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. a NV č. 341/2017 Sb. v platném znění, 
 pracovní poměr na plný úvazek na 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou 
 možnost dalšího vzdělávání 

 práci v atraktivním prostředí kulturních památek 

 příspěvek na stravování 

 stabilitu státní příspěvkové organizace 

 5 týdnů dovolené 

 bezplatné vstupy na památkové objekty NPÚ i pro rodinné příslušníky 

Předpokládaný termín nástupu: nástup od 1. 12. 2018 

Místo výkonu práce: České Budějovice 



Motivační dopis spolu se strukturovaným životopisem, kontaktními údaji, dokladem o 

nejvyšším dosaženém vzdělání a kontakty na reference zasílejte nejpozději do 20. října 2018 

na e-mail vedoucí Oddělení prezentace, instalací a expozic Mgr. Mileny Hajné, Ph.D.: 

hajna.milena@npu.cz. Případné další informace můžete konzultovat na telefonu 778 431 899.  

Uchazeči splňující zadaná kritéria budou pozváni k ústnímu pohovoru, který proběhne 

v budově Národního památkového ústavu, na adrese Pražská 773/93, České Budějovice. 

Přesný čas ústního pohovoru bude uchazečům splňujícím zadaná kritéria potvrzen telefonicky 

a e-mailem. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů nebo výběrové 

řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu. Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o 

zaměstnání jsou uvedeny na www.npu.cz v části: ochrana osobních údajů. 
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