Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace
vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa
terénní archeolog - vedoucí záchranných výzkumů
Charakteristika místa:
• archeologická památková péče v regionu východní poloviny středních Čech
• výzkumy formou dohledu, záchranné výzkumy – organizace, zpracování, zhodnocení
• monitoring památek zapsaných
• nedestruktivní průzkumy
• popularizace a osvětová činnost
Požadujeme:
• ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně v oboru archeologie (pravěká, ….)
• praxe v oblasti terénní archeologie výhodou, znalost práce s AM ČR výhodou
• řidičský průkaz skupiny B
• zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost, entuziasmus, slušné a reprezentativní vystupování,
organizační schopnosti, schopnost samostatné i týmové práce, vysoké pracovní nasazení a odolnost
vůči stresu
• znalost práce na PC , znalost základních programů textových, grafických a databázových výhodou
• fyzická a zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost
Nabízíme
• plat dle Zákoníku práce a NV č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě – zařazení do 11. – 12. platové třídy, stupeň dle praxe
• stabilní prostředí příspěvkové organizace
• 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování a na penzijní připojištění
• různorodou práci; tvůrčí kolektiv
• možnost prezentace na konferencích i v zahraničí
• možnost osobního profesního růstu
Místo výkonu práce:
• Středočeský kraj – východní polovina, pracoviště - Praha - Kounice
Termín nástupu:
• Bezprostředně po ukončeném výběrovém řízení nebo dle dohody
Písemnou přihlášku včetně všech požadovaných příloh uchazeči co nejdříve předají
• poštou nebo osobně na adresu sídla:
ÚAPPSČ
Nad Olšinami 448/3
100 00 Praha 10
• nebo e-mailem na adresu: praha@uappsc.cz
Na obálku nebo do předmětu e-mailu uveďte: VŘ – archeolog

Kontaktní pracovník: k osobnímu podání přihlášek po - pá (8-15), Mgr. Johana Stanovská, tel 606 615 417.
Termín ukončení příjmu přihlášek 4. 3. 2020. Případná změna bude zveřejněna na webových stránkách
ÚAPPSČ (www.uappsc.cz) minimálně tři dny předem.
K přihlášce je nezbytné přiložit:
1. Strukturovaný profesní životopis s popisem průběhu dosavadního studia, zaměstnání a praxe (s
uvedením názvu zaměstnavatele a vykonávané činnosti) a informacemi o znalostech,
dovednostech a zájmech uchazeče.
2. Kopii dokladu o dosaženém vzdělání.
3. Doporučení včetně kontaktní osoby, pokud může uchazeč předložit.
Další informace:
• Zasláním požadovaných dokumentů uchazeč souhlasí, aby Ústav archeologické památkové péče
středních Čech, příspěvková organizace uchovával a zpracovával jeho osobní údaje za účelem
výběru uchazeče a zprostředkování zaměstnání do doby ukončení výběru a obsazení pozice
vhodným uchazečem.
• Výběrové řízení bude minimálně dvoukolové. Uchazeči vybraní na základě zaslaných přihlášek
budou přizváni k osobnímu pohovoru.
• Všichni uchazeči budou vyrozuměni. Termín osobního pohovoru bude vybraným uchazečům sdělen
e-mailem nebo telefonicky.
• ÚAPPSČ si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů nebo toto výběrové řízení zrušit kdykoliv
v jeho průběhu.
V Praze dne 17. 2. 2020

Mgr. Irena Benková
ředitelka ÚAPPSČ
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