Oznam: voľné pracovné miesta

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch, Thain János Múzeum Érsekújvár oznamuje, že
ponúka voľné pracovné miesto:

Konzervátor – Reštaurátor

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce: Nové Zámky

Druh pracovného pomeru: Trvalý pracovný pomer (s 3 mesačnou skúšobnou dobou, s
možnosťou predĺženia podľa okolností).

Náplň práce:
- Spracúvanie návrhov na konzervovanie /reštaurovanie/.
- Určovanie jednoduchých konzervátorských postupov
- Vykonávanie konzervátorských /reštaurátorských/ prác na základe samostatného výberu
postupov
- Samostatný odborný prieskum zbierok, archívnych dokumentov, knižničných alebo
mobiliárnych fondov,
- Spracúvanie návrhov na odborné uloženie z hľadiska materiálových druhov.
- Vedie, spracúva a zakladanie dokumentácie o predmetoch a o na nich vykonávaných
konzervátorských zásahoch. Zbierkové predmety od jednotlivých odborných pracovníkov
preberá v zmysle depozitného poriadku múzea. Denne vedie záznam o pracovnej činnosti.
- Vedie samostatnú evidenciu o nákupe a spotrebe konzervačných materiálov.
- Spolupracuje s odbornými pracovníkmi pri príprave a realizácii výstavy.
(ošetrenie, konzervovanie, prípadne inštalácia výstav.)
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Požiadavky na kandidáta:
-

Znalosť príslušnej legislatívy
Aktívna znalosť štátneho jazyka
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v danom odbore
Výborné organizačné a prezentačné zručnosti
Práca s PC (Power Point, Word, Excel, Internet)
Znalosť anglického, nemeckého alebo maďarského jazyka výhodou
Kreativita, samostatnosť, flexibilita, precíznosť

Základná zložka mzdy:

Od 688,50 Eur do 826,50 Eur brutto + príplatky / mesačne v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.
z. v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe.

Termín nástupu: Dohodou

Presné miesto výkonu práce:

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch, Pribinova 6, 94 062 Nové Zámky – M. R. Štefánika
58, 94001 Nové Zámky.

Kontakt:

Ak Vás naša ponuka zaujala, pošlite nám prosím štruktúrovaný životopis do 30.9.2019 na
adresu:

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch, Thain János Múzeum Érsekújvár
Pribinova 6
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94 062 Nové Zámky

Alebo

muzeumnz@mail.t-com.sk

Tel: 035/6400032

Záujemcovia budú po 30.9.2019 kontaktovaní do 10-tich pracovných dní o termíne konania
osobného pohovoru.
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