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Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace 

se sídlem Hostašova 1, 339 01 Klatovy IV. 
 

ředitel organizace vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice dokumentátor archiváře 

 
Místo výkonu práce: Klatovy 

Druh práce: odborný pracovník – dokumentátor archiváře 

Pracovní poměr na dobu neurčitou se zkušební dobou na tři měsíce 

Předpokládaný termín nástupu: dle dohody 

 

Předpoklady vzniku pracovního poměru: 
- státní občanství České republiky; 

- občanská bezúhonnost a spolehlivost; 

- psychická a fyzická způsobilost; 

- zdravotní způsobilost. 

 

Další požadavky: 
- všeobecné střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou nebo střední se zaměřením na knihovnické a 

informační 

  služby; 

- samostatnost, flexibilita, aktivita, manažerské schopnosti; 

- řidičský průkaz skupiny B vítán; 

- znalost práce s PC; 

- předchozí praxe v muzeu (galerii) vítána, znalost německého jazyka předností. 

 

Struktura přihlášky: 
- jméno, příjmení, případně titul; 

- datum a místo narození; státní příslušnost; číslo občanského průkazu; 

- adresa trvalého pobytu, mailová adresa, telefonní spojení; 

- datum možného nástupu do pracovního poměru; 

- souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně 

  fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů; 

- místo, datum a podpis uchazeče. 

 

Přílohy přihlášky: 
- strukturovaný životopis zaměřený na průběh dosavadní odborné praxe; 

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců; 

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání; 

- motivační dopis. 

 

Platové podmínky: 
- odměňování podle nařízení vlády č. 341/ 2017 Sb., v platném znění; 

- platová třída: 8. 

 

     Písemné přihlášky do výběrového řízení lze podávat v zalepené obálce v termínu do pátku 9. dubna 

2020 do 15.00 hod. osobně na adresu Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, p. o., Hostašova 1,  

339 01 Klatovy IV. (p. Brejchová, 376 326 354), nebo zaslat poštou na uvedenou adresu. Uzavřenou obálku 

nutno označit nápisem “Výběrové řízení – muzeum – dokumentátor archiváře“. 

 

Informace: Jindřich Hůrka, info@muzeumklatovy.cz, 376 326 353 

 

 

V Klatovech dne 11. března 2020                                                                                                                                             

Mgr. Luboš Smolík, ředitel muzea 
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