GALERIE UMĚNÍ KARLOVY VARY,
příspěvková organizace Karlovarského kraje

hledá odborného pracovníka na pozici kurátora a produkce výstav s nástupem možným dle dohody
Základní rámec pracovní náplně:
Organizace výstavních projektů především pro hlavní budovu Galerie umění Karlovy Vary a s tím
související činnosti:
Agenda spojená s přípravou výstav, jejich ukončením a vrácením děl, výpůjčních smluv. Protokoly
o stavu zapůjčených děl a administrace pojištění výstav.
Monitoring stavu vystavených exponátů a prostředí z hlediska požadované ochrany děl.
Plánování a realizace transportů výstav, včetně kurýrní asistence.
Spolupráce při adjustaci děl, při instalaci, deinstalaci a fotodokumentaci výstav, při přípravě
a realizaci vernisáží.
Příprava propagace výstav, její zajištění a kontrola realizace.
Agenda grantů a dotačních titulů, sledování sponzorského potencionálu.
Požadavky na uchazeče:
Ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně se zaměřením na dějiny umění,
kurátorství, příp. výtvarné umění či výtvarnou edukaci.
Orientace v oboru, organizační schopnosti, smysl pro týmovou práci.
Schopnost efektivní komunikace, koncepční uvažování a analytické myšlení.
Časová flexibilita, spolehlivost, odpovědnost a samostatnost.
Uživatelské znalosti operačních programů Windows a souvisejících programů.
Aktivní znalost anglického nebo německého jazyka.
Občanská a morální bezúhonnost.
Výhodou jsou:
Řidičský průkaz skupiny B.
Praxe v kulturní instituci obdobného typu.
Znalost programů Demus, Promus a oborové legislativy (zákon č.122/2000 Sb., zákon č. 71/1994 Sb.).
Nabízíme:
Platové zařazení dle příslušné tarifní třídy, možnost osobního ohodnocení.
Podmínky výběrového řízení:
Výběrové řízení je vyhlášeno jako dvoukolové. V prvním kole budou hodnoceny kvalifikační
předpoklady uchazečů a motivační dopis. Vybraní účastníci budou v rámci dalšího kola přizváni k osobnímu
pohovoru.
Kontaktní osobou pro případné dotazy M. Kubátová tel. 734 682 521.

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
Označení výběrového řízení.
Jméno, příjmení, titul, rok narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní adresu,
telefon, e-mail, datum a vlastnoruční podpis. (V případě zaslání e-mailem sken v příloze).
Strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech
a dovednostech.
Představu o práci v galerii - motivační dopis.
Souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.
Přihlášku lze doručit
buď e-mailem: samec@galeriekvary.cz, kubatova@galeriekvary.cz nebo na adresu Galerie umění Karlovy
Vary, p.o. Karlovarského kraje, Goethova stezka 6, 360 01 Karlovy Vary.

