
 

 

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

průvodce/kyně na hradě Helfštýn 
 
Pracovní smlouva na: dobu neurčitou   
Předpokládaný nástup:  od 1. 4. 2023  
Pracovní úvazek:  HPP (1,0)  
Místo výkonu práce:  Hrad Helfštýn, Týn nad Bečvou 751 32 
   Muzeum Komenského v Přerově, Horní nám. 7/7, 750 02 Přerov 
 
Popis práce:  
• koordinace početných skupin návštěvníků v areálu kulturní památky 
• poskytování odborného výkladu v českém a minimálně jednom cizím jazyce 
• zajišťování dohledu nad instalovanými expozicemi 
• poskytování pomoci při přípravě kulturních a společenských akcích 
Kvalifikační předpoklady:  
• ukončené SŠ vzdělání s maturitou  
 
Další požadavky:  
•  znalost textu o historii hradu Helfštýn v rozsahu uvedeném na:  
   https://helfstyn.cz/o-hradu/historie/historie-hradu-helfstyn 
• znalost alespoň jednoho světového jazyka na komunikační úrovni  
• dobrý zdravotní stav  
• časová flexibilita  
• schopnost pracovat v týmu  
• dobré komunikační a prezentační dovednosti, ochota učit se 
• schopnost nárazové práce pod časovým tlakem  
• kreativita, iniciativa, samostatnost, spolehlivost, přesnost  
• řidičský průkaz skupiny B výhodou  
 
Nabízíme:  
• zajímavou a pestrou práci v atraktivním prostředí kulturních památek 
• možnost dalšího sebevzdělávání v oblasti historie, řemesla, cestovního ruchu a dějin umění 
• mzdové ohodnocení dle platných tarifů odpovídající 7. platové třídě 
• 5 týdnů dovolené, 2 dny sick days  
• příspěvek na stravenky 
• členská kartička AMG (volný vstup do expozic dalších kulturních institucí) 
 
Přihláška musí obsahovat:  
• osobní údaje  
• strukturovaný životopis  
• uzávěrka příjmu přihlášek je pátek 17. února 2023  
Podáním přihlášky uchazeč souhlasí se zpracováním osobních důvodů pro potřeby výběrového řízení 
vypsaného zadavatelem. 
 
Přihlášky do výběrového řízení zasílejte na e-mail kastelána Helfštýna. Do předmětu zprávy uveďte: 
přihláška průvodce/ Vaše příjmení. 
Kontakt: Jan Lauro, e-mail: lauro@prerovmuzeum.cz  
Vybraní uchazeči, kteří budou splňovat předpoklady pro tuto pracovní pozici, budou vyzváni k ústnímu 
pohovoru, který se uskuteční ve čtvrtek 23. února 2023. 
 
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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