
         Ústav archeologické památkové péče středních Čech,  
příspěvková organizace  

 

vyhlašuje výběrové řízení  

na obsazení pracovního místa 

Edukátor - popularizátor 

Charakteristika práce: 

• Prezentace a propagace výzkumů Ústavu archeologické památkové péče středních Čech 

• Tvorba a realizace edukačních programů a akcí pro školy a pro veřejnost, spolupráce se školami 

• Účast a spolupráce na velkých historických akcích (např. Kupecká osada Krumbenowe, Beltine - 

Samhain) 

• Příprava a realizace výstav v Informačním centru keltské kultury na zámku Nižbor 

• Správa webů a sociálních sítí 

• Tvorba webového obsahu a článků pro portál Cesty archeologie 

• Komunikace s krajskými portály a příprava prezentačních podkladů 

Požadujeme: 

• VŠ vzdělání (obor pravěká archeologie výhodou) 

• Výborné komunikační a organizační dovednosti 

• Zkušenosti s lektorskou či jinou pedagogickou činností 

• Bezchybnou práci s českým jazykem slovem i písmem 

• Smysl pro týmovou práci 

• Časovou flexibilitu 

• Kreativního ducha a tvořivé ruce 

• Ochotu učit se novým věcem 

• Řidičský průkaz skupiny B 

• Znalost AJ na komunikativní úrovni  

• Oceníme i znalost práce s grafickými programy a editací webů 

Nabízíme 

• Pracovní poměr 1,0 úvazku na dobu s určitou s možností prodloužení 

• Plat dle Zákoníku práce a NV č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě – zařazení do 11. platové třídy, stupeň dle praxe 

• Možnost seberealizace a tvorby vlastních projektů 

• Zázemí stabilní příspěvkové organizace 

• 5 týdnů dovolené 

• Příspěvek na stravování a na penzijní připojištění 

• Kancelář v blízkosti metra Strašnická na Praze 10 

• Nástup bezprostředně po ukončeném výběrovém řízení nebo dle dohody 
 
Písemnou přihlášku včetně všech požadovaných příloh uchazeči co nejdříve předají 

• poštou nebo osobně na adresu sídla: 
ÚAPPSČ 
Nad Olšinami 448/3 



100 00 Praha 10 

• nebo e-mailem na adresu: praha@uappsc.cz 
 
Na obálku nebo do předmětu e-mailu uveďte: VŘ – edukátor 
 
Kontaktní pracovník: k osobnímu podání přihlášek po - pá  (8-15), Mgr. Johana Stanovská, tel. 606 615 417.  

Termín ukončení příjmu přihlášek 4. 3. 2020. Případná změna bude zveřejněna na webových stránkách 
ÚAPPSČ (www.uappsc.cz). 
 
K přihlášce je nezbytné přiložit:  

• Strukturovaný životopis 

• Ukázku předchozí práce v oboru se zaměřením na popularizaci archeologie 

• Stručný motivační dopis, který bude zahrnovat Vaši vizi popularizační činnosti v archeologické 

instituci 

• Kopii dokladu o dosaženém vzdělání 

• Doporučení včetně kontaktní osoby, pokud může uchazeč předložit  

Další informace:  

• Zasláním požadovaných dokumentů uchazeč souhlasí, aby Ústav archeologické památkové péče 
středních Čech, příspěvková organizace uchovával a zpracovával jeho osobní údaje za účelem 
výběru uchazeče a zprostředkování zaměstnání do doby ukončení výběru a obsazení pozice 
vhodným uchazečem. 

• Výběrové řízení bude minimálně dvoukolové. Uchazeči vybraní na základě zaslaných přihlášek 
budou přizváni k osobnímu pohovoru.  

• Všichni uchazeči budou vyrozuměni. Termín osobního pohovoru bude vybraným uchazečům sdělen 
e-mailem nebo telefonicky.  

• ÚAPPSČ si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů nebo toto výběrové řízení zrušit kdykoliv 
v jeho průběhu. 

 

 
V Praze dne 17. 2. 2020             Mgr. Irena Benková 
         ředitelka ÚAPPSČ 
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