TAJEMNÍK SEKCE VĚDY A VÝZKUMU
Národní galerie Praha hledá komunikativní osobnost schopnou týmové práce, s vlastními vědeckými
podněty pro koordinaci vědeckovýzkumné činnosti a zastupování NGP na vědeckovýzkumném poli.

POPIS PRACOVNÍ POZICE
 Vyhledávání vhodných projektů a grantových možností pro vědeckovýzkumnou činnost NGP.
 Komplexní vyhodnocování vědeckovýzkumné činnosti v rámci NGP v návaznosti na IS VaVaI,
posuzování dlouhodobých úkolů NGP v oblasti vědy a výzkumu a zpracování související
dokumentace.
 Koordinace jednání s poskytovateli finančních prostředků pro oblast vědy a výzkumu.
 Tvorba koncepce a rozvoje vědeckovýzkumné činnosti v rozsahu a působnosti NGP.
 Zpracovávání zásadních dokumentů a výstupů vědeckovýzkumné činnosti NGP, definice
hlavních směrů základního výzkumu v oboru teorie a dějin umění.
 Samostatné řešení závažnějších výzkumných úkolů s definovanými vstupy a rámcově určenými
výstupy ve stanoveném čase a s vazbami na příbuzné vědní obory, koordinace mezisbírkových
projektů.
 Supervize Bulletinu NGP.
 Samostatná vědeckovýzkumná činnost a expertní činnost v oboru.
 Plnění dalších povinností a úkolů v oblasti vědy a výzkumu.
 Kromě vymezené pracovní náplně plnění dalších úkolů dle pokynů zaměstnavatele.
 Pracovník je v přímé řídící působnosti ředitele/ředitelky Sekce vědy a výzkumu NGP, jemuž/jíž
odpovídá za plnění úkolů.

POŽADUJEME
 vysokoškolské vzdělání humanitního zaměření
 praxe v oboru vědy a výzkumu minimálně 2 roky
 znalost minimálně jednoho světového jazyka, nejlépe angličtiny (úroveň C1)
 orientace v platné legislativě vědy a výzkumu, v metodice hodnocení vědy v ČR a v grantovém
systému v ČR, v EU a v anglosaských oblastech
 znalost práce s PC, zejména MS Office a sbírkovými databázovými programy
 zkušenosti s vědeckým řízením a znalosti v oboru dějiny umění jsou výhodou
 komunikativnost, organizační schopnosti

NABÍZÍME






zázemí, výhody a benefity prestižní kulturní instituce
plný pracovní úvazek
plat podle tarifní stupnice, osobní hodnocení
zaměstnanecké benefity
možnost dalšího vzdělávání

PŘIHLÁŠKA MUSÍ OBSAHOVAT






motivační dopis
profesní životopis
seznam publikační činnosti
seznam vědecko-výzkumných projektů
kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

V případě zájmu zašlete svoji přihlášku na adresu: hr@ngprague.cz do 31. 12. 2018.

