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Cílem této pozice je produkční zajišťování dočasných výstav a agenda související s provozem permanentní expozice. Pro tuto pozici je důležitý cit pro obsah exponátů a celkové fungování expozice. Dále pak pochopení slova
interaktivní exponát a schopnost evaluovat úspěšnost exponátů a výstav. Hledáme člověka se smyslem pro detail a zároveň s koncepčním myšlením. Nutností je schopnost komunikovat v AJ slovem i písmem. Oceníme
zkušenosti ve výstavnictví.
Základní náplň práce:
•
Zajišťování interaktivních dočasných výstav pro potřeby science centra
•
Provádění kontinuálního průzkumu trhu v oblasti interaktivních výstav
•
Komunikace s vlastníky nebo producenty výstav
•
Tvorba konceptu a obsahového scénáře připravovaných výstav
•
Koordinace průběhu dodávek a instalací výstav a kontrola jejich kvality
•
Tvorba a zajištění doprovodného programu k výstavám
•
Spolupráce na propagaci
•
Zajištění provozu pronajímané výstavy
•
Evaluace úspěšnosti jednotlivých exponátů i výstav jako celku
Požadavky:
•
Minimálně vysokoškolské bakalářské vzdělání
•
Aktivní znalost anglického jazyka
•
Reference v oblasti realizace některého z uvedených: aktivit/projektů/happeningů/událostí nebo zejména výstav
•
Zkušenosti s popularizací vědy
•
Řidičský průkaz skupiny B
•
Koncepční a kreativní myšlení
•
Cit pro technická řešení a prostorovou představivost
•
Dobré komunikační schopnosti
Pozn:
•
K případnému pohovoru si připravte krátkou prezentaci Vámi realizované akce (projekt/výstava/apod.)
•
Zástup za MD

Nabízíme
•
Práci na zaměstnaneckou smlouvu s úvazkem 1.0
⚬
zaměstnanecké beneﬁty – stravenky, služební notebook, sick days
⚬
platové ohodnocení dle platové tabulky č. 1 (SŠ vzdělání 9. sloupec, VŠ vzdělání 10. sloupec)
•
Práci v mladém kolektivu a všestranný osobní rozvoj.
•
Nástup od března/dubna 2019, případně dle dohody a speciﬁckých potřeb obou stran.

Přihláška
Životopis a motivační dopis (rozsah max. 1 strana A4) nám odesílejte elektronicky pomocí níže uvedeného formuláře do neděle 17. 2. 2019 24:00.
Termín výběrového řízení:
•
čtvrtek 20. 2. 2019 ve 14:00 - 18:00.
•
Jiný termín krom tohoto se nepředpokládá.
Odesílání přihlášek uzavřeno.
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