
 

Muzeum Komenského v Přerově, p.o., vyhlašuje výběrové řízení 
na pracovní pozici KONZERVÁTOR/RESTAURÁTOR 

 
Místo výkonu práce: Přerov 
Předpokládaný nástup: od 1. 1. 2023 (nebo dříve dle dohody) 
Pracovní úvazek: 1,0 (pracovní poměr na dobu neurčitou, 3 měsíce zkušební doba)  
Funkce:  2.04.10 konzervátor, 2.04.08 restaurátor 
Zařazení: 9. platová třída 
Pracovní doba: 8 h 
 
Popis práce:  

 Průběžná konzervace sbírkových předmětů z oblasti své specializace (papír/malba) 

 Přednostní konzervace předmětů určených do krátkodobých výstav 

 Zajištění nákupu materiálu nutných pro činnost konzervátorské dílny (dle aktuální potřeby)  
se souhlasem vedoucího 

 Samostatný průzkum stavu sbírek, historických knižních fondů a mobiliárních fondů a konzervování 
předmětů a zhotovování kopií a modelů podle dispozic  

 Provádění průzkumů a restaurátorských prací a samostatné zpracovávání pokynů pro další nakládání  
s předměty včetně způsobu jejich uložení a prezentace a zpracovávání restaurátorských zpráv 

 Výpomoc při přípravě výstav a dalších projektů dle specializace a pokynu vedoucího 

 Spolupráce na dalších muzejních akcích a činnostech podle pokynu vedoucího či ředitele 
 
Zákonné předpoklady: 

 dosažení věku 18 let 

 plná svéprávnost 

 trestní bezúhonnost  
 
Kvalifikační předpoklady:  

 Minimálně ukončené SŠ vzdělání s maturitou v oboru konzervování/restaurování umělecko-řemeslných 
předmětů se zaměřením na papír/malbu 

 VOŠ/VŠ v oboru konzervování/restaurování výhodou 

 zkušenosti a praxe z oboru (alespoň 3 roky) 

 znalost světového jazyka na komunikační úrovni (AJ nebo NJ) výhodou  
 
Další požadavky:  

 dobré malířské a retušérské schopnosti 

 schopnost vytvořit reprodukci/model (části) předmětu dle originálu 

 zkušenost práce s rozličnými materiály výhodou (textil, dřevo, kov, sádra...) 

 znalost zásad ošetřování a uchovávání sbírkových předmětů (preventivní konzervace) 

 znalost moderních restaurátorských technologických postupů a materiálů 

 kreativita, iniciativa, samostatnost, pracovitost, pečlivost, spolehlivost, dobré organizační schopnosti  

 zodpovědnost při práci se sbírkovými předměty 

 kladný vztah ke kultuře a kulturnímu dědictví, všeobecný kulturně-historický přehled  

 znalost práce na PC (kancelářský balík Office) 

 schopnost pracovat v týmu  

 dobrý zdravotní stav  

 ochota vzdělávat se v oboru (účast na vzdělávacích seminářích a konferencích) 

 znalost zákona č 1122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a základy muzejnické práce výhodou 



 

 ochota spolupracovat na akcích pro veřejnost Muzea Komenského v Přerově – možnost představení 
a popularizace restaurátorského oboru  

 řidičský průkaz skupiny B výhodou 
 

Nabízíme:  

 zajímavou a pestrou práci pro významnou kulturní instituci 

 stabilitu – plný úvazek, pracovní poměr na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou  

 platové zařazení v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 
nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 
ve znění pozdějších předpisů a podle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách 
a správě, ve znění pozdějších předpisů (9. platová třída).  

 5 týdnů dovolené, 2 dny sick days (pro úvazek 1,0) 

 možnost pružné pracovní doby 

 stravenky 

 členská kartička AMG (volný vstup do expozic dalších kulturních institucí) 
 

Přihláška musí obsahovat:  

 kontaktní údaje (jméno a příjmení uchazeče, datum narození, adresa, telefonické spojení, e-mail)  

 strukturovaný životopis s přehledem dosavadní praxe  

 motivační dopis v rozsahu max. 1 normostrany na téma „Proč chci pracovat v muzeu?"  

 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání  

 výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (předloží vybraní uchazeči před pohovorem)  

 v případě pozvánky na pohovor vezměte s sebou porfolio s ukázkami vaší restaurátorské práce 
(např. fotografie předmětů ve stavu před a po restaurátorském zásahu) 

 
 
Přihlášky do výběrového řízení zasílejte na adresu:  
Jana Miková, personalistka, Muzeum Komenského v Přerově, p.o., Horní nám. 7/7, Přerov, 750 02,  
e-mail: mikova@prerovmuzeum.cz  
 
Uzávěrka příjmu přihlášek: 16. 9. 2022 (datum doručení do Muzea Komenského v Přerově)  
Nedoložení výše uvedených dokumentů je považováno za nesplnění formálních požadavků a je důvodem 
k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení. Podáním přihlášky uchazeč souhlasí se zpracováním osobních údajů 
pro potřeby výběrového řízení vypsaného zadavatelem. 
 
Vybraní uchazeči, kteří budou splňovat předpoklady pro tuto pracovní pozici, budou e-mailem nebo 
telefonicky pozváni k ústnímu pohovoru, který se uskuteční v pátek 23. 9. 2022.  
Více o muzeu na www.prerovmuzeum.cz 
 
 
 
 
Zaměstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a výběrové řízení zrušit.  
Odesláním životopisu udělujete Muzeu Komenského v Přerově, p.o., souhlas ve smyslu zákona č. 110/2019Sb., 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. 
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