
VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 
 

Ředitelka příspěvkové organizace města 

Kulturní služby města Moravská Třebová 

vyhlašuje výběrové řízení 

 

Název pracovní pozice: vedoucí muzea a zámku 
Délka pracovního poměru: doba neurčitá 

Pracovní úvazek: plný úvazek (40h týdně) 

Místo výkonu práce: město Moravská Třebová 
 

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru: 

 státní občanství ČR, v případě cizího státního občana trvalý pobyt v ČR a splnění 

podmínek dle zákona č. 326/1999 Sb., v platném znění, 

 věk starší 18 let, 

  způsobilost k právním úkonům,   

  bezúhonnost,   

  ovládání českého jazyka. 
 

Požadavky: 

 vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, 

 organizační a řídící schopnosti, 

 spolehlivost, rozhodnost, odpovědnost, 

 dobrá počítačová způsobilost (znalost zejména prostředí Windows, MS Office). 
 

Výhodou: 

 studium historie, regionálních dějin, archivnictví, muzeologie nebo kulturních dějin, 

 znalost německého jazyka na komunikační úrovni, 

 zkušenosti v oboru. 
 

Písemná přihláška musí obsahovat: 

 jméno, příjmení a titul uchazeče, 

 datum a místo narození, 

 státní příslušnost,   

 místo trvalého pobytu, 

 číslo občanského průkazu, popř. číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího 

státního občana, 

 telefonní kontakt a e-mail, 

 informaci o splnění výše uvedených požadavků, 

 datum a podpis zájemce. 
 

K přihlášce uchazeč připojí: 



  motivační dopis, 

 strukturovaný životopis s důrazem na dosavadní zaměstnání a odborné znalosti a 

dovednosti, 

 originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,   

 originál nebo ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě 

ukončení vysokoškolského studia a získání akademického titulu připojte ověřenou kopii 

diplomu a vysvědčení o státní zkoušce nebo dodatku k diplomu),   

 návrh koncepce rozvoje a řízení muzea a zámku v Moravské Třebové. 
 

Další informace: 

 práce je zařazena v 11. platové třídě dle zákona č. 262/2006 Sb., nařízení vlády č. 

222/2010 Sb. a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění, 

 předpokládaný nástup od 01. 04. 2019, případně dle dohody, 

 poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány pouze pro účel tohoto výběrového řízení a 

po ukončení výběrového řízení budou veškeré poskytnuté doklady všem uchazečům 

zaslány zpět, nepřevzatá písemnost bude skartována, 

 bližší informace poskytne PaedDr. Hana Horská, ředitelka Kulturních služeb města 

Moravská Třebová, telefon +420 734 872 178. 

  

Doručení přihlášky: 

 zalepenou obálku s přihláškou označte:  „Neotvírat – výběrové řízení – vedoucí muzea  

a zámku“  

 způsob doručení: poštou do 15. 02. 2019 (rozhodující je podací razítko na poště)  

na adresu: Kulturní služby města - k rukám ředitelky PaedDr. Hany Horské, Svitavská 18, 

571 01 Moravská Třebová 
 


