Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec, p. o.
přijme odborného pracovníka/pracovnici na pozici

Lektor planetária
Požadavky:











ukončené vysokoškolské vzdělání, příp. vyšší odborné nebo úplné středoškolské
zakončené maturitní zkouškou, zaměření studia pedagogického, přírodovědného
směru výhodou
základní přehled v astronomických tématech, orientace na hvězdné obloze
bezúhonnost (výpis z Rejstříku trestů bez záznamu), zdravotní způsobilost
praktické zkušenosti z oblasti tvorby a prezentace vzdělávacích programů výhodou
komunikační a tvůrčí schopnosti, organizační schopnosti, úroveň vystupování
a jednání s lidmi, pečlivost, dobrý mluvený i písemný projev
základní znalost anglického nebo německého jazyka
časová flexibilita (rozvržení pracovní doby včetně víkendů)
pokročilé znalosti práce na PC
schopnost a ochota dále se vzdělávat

Informace o pracovním místě:


druhem práce je především tvorba nových vzdělávacích pořadů pro školní skupiny a
veřejnost v prostorách planetária a moderování audiovizuálních představení pod
umělou oblohou planetária.

Nabízíme:





plný pracovní úvazek (nástup možný ihned nebo po dohodě) nebo Dohoda o
provedení práce
kreativní práci v příjemném prostředí a dynamicky se rozvíjejícím kolektivu
flexibilní pracovní dobu
finanční ohodnocení na úrovni příspěvkové organizace (dle příl. č. 341/2017 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů a platných tarifních tabulek)

Obsah a termín podání přihlášky:


přihláška musí obsahovat jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní
příslušnost, číslo dokladu totožnosti, datum a podpis zájemce.

K přihlášce se připojí:




strukturovaný životopis, obsahující dosavadní praxi a odborné znalosti a dovednosti
motivační dopis
kopie dokladu o nejvyšším dosaženém stupni vzdělání

Přihlášky se podávají na podatelně MěÚ nebo zasílají na adresu:
Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec, p. o.
Klášterská 135/II
377 01 Jindřichův Hradec
Při osobním podání je nutné podat přihlášku v zalepené obálce označené „Neotvírat –
pracovní místo – lektor“ na podatelně MěÚ (Klášterská 135/II) nebo v Muzeu fotografie a
moderních obrazových médií (Kostelní 20/I) na ekonomickém úseku nejpozději do středy
8. 9. 2021 do 10. 00 hod.

PhDr. Jitka Čechová
ředitelka

