Stredoslovenské múzeum, Nám. SNP 3755/4A, 974 01 Banská Bystrica
Vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície
Odborný pracovník / kurátor – paleontológ
Požiadavky na uchádzača, pracovné povinnosti:
- odborne spracovávať anorganický zbierkový fond podľa platných právnych predpisov
a interných predpisov Stredoslovenského múzea.
- samostatne riešiť a zabezpečovať akvizíciu a tvorbu anorganických zbierok pre zbierkový
fond Stredoslovenského múzea.
- samostatne realizovať vedeckovýskumnú činnosť orientovanú na anorganické vedy.
- samostatne sprístupňovať múzejné zbierky anorganického fondu formou výstav, stálych
expozícií, publikačnej a edičnej činnosti, odborných prednášok a účasťou na seminároch
a konferenciách.
- spolupracovať s odbornými pracovníkmi múzeí, s vedeckovýskumnými inštitúciami
a organizáciami, jednotlivcami doma aj v zahraničí pri výskume a odbornom spracovaní
zbierkového fondu.
- poskytovať konzultácie žiakom základných škôl, študentom stredných a vysokých škôl
a iným záujemcom z radov verejnosti.
- spolupracovať v rámci kolektívu múzea na prezentáciách, rozvojových projektoch a
podujatiach
Kvalifikačné predpoklady:
- Vysokoškolské vzdelanie II. alebo III. stupňa, odbor geológia – paleontológia alebo iné
prírodovedné odbory so zameraním na anorganické vedy.
- prax v odbore výhodou.
Platové zaradenie:
- Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Pozícia vhodná pre absolventa:
- Pracovná pozícia je vhodná aj pre absolventa.
Druh pracovného pomeru:
- Plný úväzok.
Termín nástupu:
- Od 01. 07. 2022, prípadne dohodou.
Pracovný pomer na dobu:
- Určitú na jeden rok so skúšobnou dobou 3 mesiace, po jej uplynutí s možnosťou predĺženia
na dobu neurčitú.
Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- Systematická a samostatná práca, schopnosť efektívnej spolupráce, precíznosť, flexibilita,
presnosť, dôslednosť a zodpovednosť.
Benefity organizácie:
- Pružná pracovná doba, príspevok do DDS, dodatková dovolenka 5 dní.
- Transparentné pracovné prostredie a riadenie, príjemný kolektív.
Vaše žiadosti spolu s profesijným životopisom zasielajte do 15. 06 2022 na adresu:
Stredoslovenské múzeum, Nám. SNP 3755/4A, 974 01 Banská Bystrica
alebo e-mail: ssm@ssmuzeum.sk
V žiadosti uveďte e-mailový, prípadne telefonický kontakt, vybratým uchádzačom oznámime
termín konania konkurzu.
V Banskej Bystrici, 16.mája 2022
PhDr. Marcel Pecník
riaditeľ SSM

