Východočeská galerie v Pardubicích vypisuje výběrové řízení na pozici
galerijního pedagoga/pedagožky, edukátora/edukátorky
Předpokládaný nástup:
Pracovní úvazek:
Platová třída:
Platový stupeň:

od 1. 11. 2022 nebo dle dohody.
1.
11. dle dosaženého vzdělání, praxe, v souladu s platnými právními předpisy.
dle délky praxe.

Kvalifikační předpoklady:
• vysokoškolské vzdělání nejlépe v oboru výtvarná pedagogika, výtvarné umění, teorie a dějiny umění nebo
v jiném příbuzném pedagogickém či uměnovědném oboru.
Požadujeme:
• dobrý přehled v oblasti českého výtvarného umění 19.–21. století, zájem o současné umění
• orientace v problematice současného galerijního vzdělávání
• dobré organizační a administrativní dovednosti
• příjemné vystupování a projev
• technická gramotnost, práce s informačními technologiemi a webem
• trestní bezúhonnost
• znalost min. jednoho světového jazyka
Náplň práce:
• příprava a realizace doprovodných vzdělávacích programů
• příprava a tvorba didaktických materiálů ke stálé expozici, krátkodobým výstavám a vzdělávacím
programům
• spolupráce se školami, vzdělávacími institucemi a veřejností (včetně metodické činnosti)
• vedení edukačních programů, workshopů a komentovaných prohlídek
Naše nabídka:
•
stabilní práce v příspěvkové organizaci
•
práce v inspirativním a tvůrčím prostředí
•
příjemný profesionální pracovní kolektiv
•
možnost odborného pracovního růstu
•
5 týdnů dovolené
•
příspěvek na stravování.
Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete svoji přihlášku písemně v zalepené obálce, výrazně označené vedoucí
Oddělení vzdělávání na adresu: Východočeská galerie v Pardubicích, Zámek 3, Pardubice 530 00, osobně ji
můžete předat na stejné adrese, nebo využít elektronickou poštu – email: zarecka@vcg.cz, do předmětu uveďte –
vedoucí Oddělení vzdělávání.
Přihláška musí obsahovat:
• strukturovaný životopis s fotografií
• motivační dopis
• návrh edukačního programu k jedné z probíhajících výstav ve VČG
Uzávěrka příjmu přihlášek je 30. 9. 2022.
Vybraní uchazeči budou vyzváni k ústnímu pohovoru. Výběrové řízení se bude řídit zásadami ochrany osobních
údajů GDPR.

V Pardubicích 12. 8. 2022

Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph.D.
ředitelka
Východočeské galerie v Pardubicích

