
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

Městské kulturní středisko Holešov, příspěvková organizace 

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa 
kurátor/ka – výstavář/ka výstav a sbírkových předmětů 

pracovní úvazek 1 
 

Požadavky:  

bakalářské/magisterské VŠ vzdělání v oboru historie nebo v příbuzném oboru humanitního zaměření 

znalost zákona č. 122/2000 Sb., v platném znění  

schopnost samostatné odborné práce v oboru i týmové spolupráce 

systematické a koncepční myšlení, preciznost 

dobrá znalost práce na PC (min. MS Office, Internet) 

občanská a morální bezúhonnost 

dobré komunikační a didaktické schopnosti 

řidičské oprávnění skupiny B pro řízení služebního vozidla  

 

Výhodou: 

praxe na obdobné pozici 

orientace v historii regionu a výtvarném umění 

studium muzeologie  

orientace v oblasti grantů a dotací 

publikační činnost v oboru, s důrazem na region 

  

Předpokládaný nástup:  možno ihned, případně dle dohody 

Platové podmínky: se řídí zákoníkem práce, v platném znění a nařízením vlády o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 10. platová třída  

 

Přihláška musí obsahovat: 

• jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu uchazeče  

• motivační dopis  

• strukturovaný profesní životopis včetně výběru publikační činnosti a odborných aktivit  

• telefonické a e-mailové spojení na uchazeče  



• souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve 

smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.  

Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel 

nejpozději do 20. 11. 2018 (včetně).  

 

Přihlášku lze podat osobně nebo zaslat na adresu: Městské kulturní středisko Holešov, příspěvková 

organizace, nám. F. X. Richtra 190, Holešov 769 01 

Kontaktní osoba: Bc. Lenka Hasníková, +420 571 160 881, e-mail: hasnikova@mks-holesov.cz 

 

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška 

úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované pracovní místo. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.  

Upozornění pro uchazeče: Uchazeči, kteří splní požadované předpoklady stanovené tímto výběrovým 

řízením, budou k účasti ve výběrovém řízení vyzváni prostřednictvím e-mailu.  

 

V Holešově dne 25. 10. 2018 

 

 Bc. Lenka Hasníková 
 Městské kulturní středisko Holešov 
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