KURÁTOR PRO EDUKAČNÍ ČINNOST
V ODDĚLENÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Národní galerie Praha vyhlašuje výběrové řízení na pozici Kurátor pro edukační činnost se zaměřením na
dospělé publikum v Oddělení vzdělávání
NÁPLŇ PRÁCE
 Vytváří odbornou koncepci doprovodného programu pro dospělé návštěvníky ke krátkodobým
výstavám a stálé expozici umění 20. a 21. století
 Koncipuje a inovuje metodické postupy zprostředkování moderního a současného umění
 Koncepce, rozvoj a organizace programů na rozvoj publika
 Organizace aktivit dalšího profesního rozvoje pro kolegy z galerií a muzeí v ČR a v zahraničí
 Administrativní příprava programů, koordinace spolupracovníků, komunikace s dalšími odděleními
NGP při jejich zajišťování
 Komunikuje s externími partnery při pořádání doprovodných programů – příprava smluv,
objednávek, podklady pro vyplácení externích spolupracovníků atd.
 Organizace a produkce doprovodných programů při jejich realizaci
 Prezentuje NGP na konferencích či kolokviích spolupracujících institucí a dalších partnerů
 Spolupracuje na koncepci edukačních programů pro dospělé ve spolupráci s partnerskými
organizacemi oddělení vzdělávání NGP z oblasti kultury i vzdělávání s tuzemskými i zahraničními (v
českém a anglickém jazyce)
ODBORNÉ POŽADAVKY
 VŠ vzdělání v oboru Dějiny umění, pedagogika, estetika či podobné humanitní obory zaměření na
zprostředkování umění
 Výborná orientace v oblasti dějin umění, zejména 20. století a současnosti
 Schopnost flexibilně doplňovat vzdělání s ohledem na připravovaný obsah sbírkových expozic a
výstav
 Pedagogické myšlení, invenční přístup k problematice zprostředkování umění
 Praxe min. 3 let na pozici obdobného charakteru
 Výborné organizační a komunikační schopnosti
 Samostatnost a iniciativa
 Uživatelská znalost MS Office
 Znalost AJ
NABÍZÍME
 Zázemí významné kulturní instituce
 Dlouhodobou perspektivu
 Zaměstnanecké benefity: 5 týdnů dovolené, 4 sick days, stravenky, jazykové kurzy, volný vstup do
expozic NGP
 Nástup od 1. 12. 2018 – zástup za rodičovskou dovolenou po dobu 1 roku s případným
prodloužením
V případě zájmu pošlete svůj strukturovaný profesní životopis a motivační dopis s uvedením vaší vize, jak
byste chtěli rozvíjet vzdělávání dospělých a jaké akce rozvoje publika by měla NGP vytvářet či na nich
participovat, a to na adresu: hr@ngprague.cz nejpozději do 19. 11. 2018. Při vysokém počtu uchazečů
budeme odpovídat pouze zájemcům, kteří budou vybráni do užšího kola výběrového řízení.

