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Výběrové řízení na pozici kurátor/ka designu a
grafického designu v Muzeu umění a designu
Benešov, příspěvkové organizaci Města Benešov
Náplň práce:
- péče o sbírkové předměty, správa podsbírek designu a grafického designu
- řízení a metodické vedení sbírky v oblastech evidence, inventarizací, restaurování
a depozitářů
- návrhy přírůstků do sbírky, podíl na strategii akviziční politiky MUD
- odborná příprava a realizace výstav ze sbírkových fondů muzea v oblasti designu a
grafického designu
- publikační činnost
- mezioborová spolupráce s ostatními kurátory
- příprava žádostí o granty na rozvoj sbírky a depozitářů pro design a grafický design
- profesní vzdělávání
Požadavky:
- vysokoškolské vzdělání nejlépe v oboru dějiny umění / design / grafický design /
kurátorství
- odpovídající znalosti výtvarné kultury a teorie umění 2. poloviny 20. století
- znalost a zájem o soudobé formy umění
- kurátorská praxe min. 2 roky
- znalost anglického jazyka min. na úrovni B2
- znalost problematiky správy sbírek dle zákona 122/200 Sb. o ochraně sbírek
muzejní povahy
- uživatelská znalost MS Office
- pečlivost, schopnost samostatné i týmové práce
- občanská a morální bezúhonnost
- výhodou znalost muzejního programu typu Demus, Bach, Musaion

Nabízíme:
- práci na plný úvazek
- platové zařazení dle katalogu prací ve veřejné správě (platový stupeň dle
započitatelné praxe)
- zázemí stabilní příspěvkové organizace
- pružnou pracovní dobu, možnost Home office
- 5 týdnů dovolené, 2 dny sick days, příspěvek na stravování, kulturu z FKSP,
školení a kurzy.
- prostor pro seberealizaci, možnost dalšího vzdělávání a odborný růst
- samostatnou tvůrčí práci v zajímavém prostředí, příjemný profesionální pracovní
kolektiv
- stabilitu státní příspěvkové organizace
Obsah přihlášky:
- kontaktní údaje (adresa, telefonické spojení, e-mail)
- strukturovaný profesní životopis
- motivační dopis
Termín podání přihlášky: 15. 11. 2021
Předpokládaný nástup: 1. 1. 2021
Přihlášky posílejte na email: fickova@mudbenesov.cz s předmětem: „kurátor
MUD/výběrové řízení”
Kontaktní osoba pro dotazy: Barbora Pavliš, email: fickova@mudbenesov.cz
Místo bude obsazeno výběrem z uchazečů. Zaměstnavatel si vyhrazuje právo
nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a výběrové řízení zrušit.
Odesláním životopisu udělujete MUD souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (Nařízení EU č. 2016/679), ke
shromažďování, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů pro účely
výběrového řízení na toto či jiné vhodné pracovní místo, a to maximálně v délce
jednoho roku. Svůj souhlas můžete písemnou formou kdykoli odvolat.

