Obecně prospěšná společnost
Dobrovická muzea, o.p.s.
se sídlem: Palackého náměstí 2, 294 41 Dobrovice, IČ: 282 22 296, zapsaná u Městského soudu
v Praze, sp.zn. O 546
vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí provozu / průvodce
Požadavky na uchazeče:
- vysokoškolské vzdělání se zaměřením na
historii nebo muzejnictví,
- praxe v oblasti muzejnictví a marketingu
výhodou,
- schopnost samostatné i týmové práce,
organizační schopnosti
- dobrý slovní projev, kladný vztah
k historii,
- spolehlivost a všestrannost (ochota
k výkonu průvodcovské činnosti jak
v muzeu, tak v průmyslovém objektu),
- akceptace nerovnoměrně rozvržené
pracovní doby,
- řidičský průkaz skupiny B,
- znalost práce na PC,
- znalost světového jazyka na
komunikativní úrovni

-

termín nástupu nejpozději k 1.9.2015,
k 1.8. výhodou
Přihláška do výběrového řízení musí
obsahovat:
- označení výběrového řízení;
- jméno, příjmení, titul, datum a místo
narození, státní příslušnost, místo trvalého
pobytu, kontaktní adresu, telefon, e-mail,
datum a vlastnoruční podpis.
K přihlášce je nutno dále připojit:
- strukturovaný profesní životopis s údaji o
dosavadních zaměstnáních a praxi,
odborných znalostech a dovednostech, s
vlastnoručním podpisem,
- kopii dokladu o ukončení nejvyššího
dosaženého vzdělání,

Bližší informace v případě dotazů podá Mgr. Radka Hložková, předsedkyně správní rady společnosti
Dobrovická muzea, o.p.s., tel.: 326 900 202, email: rhlozkova@tereos.com nebo Ing. Ludmila Radková,
tel.: 326 374 211.
Písemnou přihlášku, včetně povinných příloh lze podat osobně nebo poslat poštou na adresu:
Dobrovická muzea, o.p.s.
Mgr. Radka Hložková, předsedkyně správní rady
Palackého nám. 2
294 41 Dobrovice
Obálka bude viditelně označena nápisem „Výběrové řízení – pozice vedoucí provozu / průvodce“
Lhůta pro podání přihlášek: 14.7.2015
Toto výběrové řízení není zadávacím řízením ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů ani veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení § 1772 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Společnost Dobrovická muzea, o.p.s. si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených zájemců a
výběrové řízení zrušit. Rozhodnutí výběrové komise bude uchazečům oznámeno písemně. Podáním
přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že zadavatel bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními
údaji. Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. Upozornění: nevyžádané doklady
s osobními údaji budou po ukončení výběrového řízení v souladu s ustanovením § 20 zák. č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů skartovány.
V Dobrovici dne 1.7.2015
Mgr. Radka Hložková, předsedkyně správní rady
Dobrovická muzea, o.p.s.

