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Muzeum Komenského v Přerově p.o. vyhlašuje výběrové řízení  
na pracovní pozici 2.4.11. – výstavář / 2.4.19 aranžér − výtvarník 

 

Místo výkonu práce: Muzeum Komenského v Přerově 
Předpokládaný nástup: 1.1.2018 
Pracovní úvazek: 1,0 
 
Popis práce: 
• Příprava a realizace výstav a kulturně-výchovných akcí od spolupráce na tvorbě  
  technického scénáře výstavy až po samotnou instalaci výstavy  
• Grafické návrhy a zpracovávání plakátů a propagačních materiálů včetně kompletní  
  předtiskové přípravy 
• Zajištění materiálového zabezpečení výtvarné dílny (dle aktuální potřeby) 
 
Kvalifikační předpoklady: 
• ukončené SŠ vzdělání s maturitou (grafické nebo výtvarné zaměření výhodou) 
• učební obor ukončený výučním listem (aranžér)  
 
Další požadavky: 
• zkušenost s realizací výstavních expozic případně eventů 
• pokročilá znalost grafického SW – nejlépe Corel 
• SW sazba tiskovin, předtisková příprava, obsluha multifunkčního tiskového zařízení 
• dobrý zdravotní stav 
• časová flexibilita 
• schopnost pracovat v týmu 
• schopnost nárazové práce pod časovým tlakem 
• kreativita, iniciativa, samostatnost, spolehlivost, přesnost  
• zkušenosti a praxe v oboru + řidičský průkaz sk. B výhodou 

Nabízíme: 
• zajímavou a pestrou práci pro významnou kulturní instituci 
• stravenky 
• 5 týdnů dovolené 
• platové zařazení dle zákona č. 262/2006 a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění  
  pozdějších předpisů – 8. třída 
 
Přihláška musí obsahovat:  
• kontaktní údaje (adresa, telefonické spojení, e-mail) 
• strukturovaný životopis s přehledem dosavadní praxe 
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
• ukázka fotografií Vámi instalovaných výstav výhodou 
• ukázka vlastních grafických návrhů (propagační materiály, letáky apod.) výhodou 
• výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (předloží vybraní uchazeči před pohovorem) 

Uzávěrka příjmu přihlášek je 10.11.2017 (datum doručení do Muzea Komenského v Přerově) 
 
Přihlášky do výběrového řízení zasílejte na adresu:  
Jana Miková, personalistka, Muzeum Komenského v Přerově, p.o., Horní nám. 7/7, 750 02 
Přerov, e-mail: mikova@prerovmuzeum.cz 
 
Vybraní uchazeči, kteří budou splňovat předpoklady pro tuto pracovní pozici, budou vyzváni k 
ústnímu pohovoru, který se uskuteční dne 14.11.2017. Součástí osobního pohovoru bude i 
praktická zkouška kreativity a prostorového vnímání při aranžování. 
 
Více o muzeu na www.prerovmuzeum.cz 
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