
Národní muzeum, Václavské náměstí 1700/68, 110 00  Praha 1 - Nové Město   

 

Archivář 
 

Sbírka Národního muzea je registrovanou sbírkou ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek 
Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur vyhlašuje 
výběrové řízení na obsazení pozice: 
 
Archivář 
  
Místo výkonu práce: 
Náprstkovo muzeum, Betlémské náměstí  1, Praha 1 
  
Nástup: 
1. prosince  2018 nebo dle dohody 
  
Pracovní úvazek: 1 
  
Požadavky pro výkon práce: 

- VŠ vzdělání v oboru archivnictví či historie 
- předchozí zkušenost v archivu výhodou 
- znalost NJ, AJ výhodou 
- odborná publikační činnost výhodou  
- schopnost týmové spolupráce, samostatnost, pečlivost 
- komunikativní schopnosti  
- znalost práce na PC 
- trestní bezúhonnost 

 Upřesňující informace: 
- koordinace činnosti samostatného archivního pracoviště 
- zajišťování komplexní péče o uchovávání, ochranu a racionální využívání svěřených částí Národního 

archivního dědictví, koordinace přípravy vědeckých edic archivních fondů a sbírek, správa depozitáře 
- vyhledávání, deponování archiválií, badatelská agenda 
- podíl na kulturně-výchovném poslání NpM – vědecká a výzkumná činnost, příprava expozic a výstav, 

spolupráce při tvorbě propagačních materiálů 
- samostatné pořádání, inventarizace a katalogizace složitých paleografických a jazykově náročných 

archivních fondů, zpracování rešerší 
  
Nabízíme: 

- pracovní poměr na dobu určitou s možností změny na dobu neurčitou po prvním roce 
- zázemí významné kulturní instituce se sídlem v centru Prahy 
- možnost dalšího odborného růstu 

  
Odměňování: 
V platové třídě 12 podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení 
vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 
  
Termín pro podání přihlášky: 
31. října 2018 
  
Způsob zpracování přihlášky: 
Motivační dopis 
Profesní životopis 
  
Přihlášky zasílejte na  e-mailovou adresu: personalni@nm.cz, zprávu označte v předmětu "výběrové 
řízení – Archivář".  Neúplné přihlášky budou vyřazeny. 
  
Kontaktní osoba: PhDr. Eva Dittertová, 224 497 528 
  
Místo bude obsazeno výběrem z uchazečů. 
Zaměstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a výběrové řízení zrušit. 
Odesláním životopisu udělujete Národnímu muzeu souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů (Nařízení EU č. 2016/679), ke shromažďování, zpracovávání 
a uchovávání Vašich osobních údajů pro účely výběrového řízení na toto či jiné vhodné pracovní místo, a to 
maximálně v délce jednoho roku. Svůj souhlas můžete písemnou formou kdykoli odvolat. 


