Ředitelka Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Lokti, vypisuje
výběrové řízení na místo památkáře/ky – referenta/ky výzkumů, průzkumů a dokumentace
(operativní průzkumy a dokumentace, stavebněhistorické průzkumy).
Náplň práce:
• provádění operativních průzkumů a dokumentace (OPD) ve správním území Karlovarského
kraje
• provádění stavebněhistorických průzkumů (SHP), související konzultační činnost
• publikování výstupů OPD a SHP
• spolupráce s územními garanty provádějícími výkon odborného památkového dohledu
Základní požadavky:
• vysokoškolské vzdělání v některém z uvedených oborů: architektura nebo architektura a
urbanismus, pozemní stavby, stavební inženýrství apod. nebo historie, stavební historie,
dokumentace památek, dějiny umění, pomocné vědy historické, se zaměřením odpovídajícím
činnosti v oblasti průzkumů a dokumentace historických staveb apod.
• základní schopnost kresebného a fotografického záznamu nálezových situací
• schopnost práce s výkresovou dokumentací, orientace v dějinách staveb, historických
konstrukcích a stavebních řemeslech, přehled o stavebních technologiích
• uživatelská znalost práce s PC
• řidičský průkaz skupiny B
• flexibilitu, samostatnost a zodpovědnost, iniciativnost, komunikativnost
• trestní bezúhonnost (při nástupu se dokládá výpisem z rejstříku trestů)
Výhodou je:
• zkušenosti s prováděním SHP, OPD, zaměřováním staveb
• publikační činnost v oboru
• zkušenost s prací ve vektorových programech (CAD), v rastrových programech
• základní znalost systému památkové péče v Karlovarském kraji, znalost památkového fondu
Karlovarského kraje
• jazykové znalosti (němčina)
Nabízíme:
• stabilitu státní příspěvkové organizace
• platové zařazení dle zák. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, platová třída 11
• pružnou pracovní dobu
• možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu
• pět týdnů dovolené
• příspěvek na stravování
• zajímavou práci v perspektivním kolektivu
• volné vstupy na objekty (hrady a zámky) ve správě NPÚ i pro rodinné příslušníky
• služební SIM kartu

Předpokládaný nástup: 1. srpna 2022 (po dohodě možno i později)
Doba sjednávaného pracovního úvazku: na dobu 1 roku s následným prodloužením na dobu
neurčitou
Místo výkonu práce: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti, Kostelní
81/25, 357 33 Loket
Uchazeči v přihlášce do výběrového řízení zašlou:
• strukturovaný životopis s údaji o dosavadní praxi a odborných znalostech
• doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání v prosté kopii
Přihlášku do výběrového řízení (včetně kontaktních údajů – telefon, e-mail) zasílejte do 30.
června 2022 do 12 hodin na adresu:
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti
Kostelní 81/25
357 33 Loket
nebo na e-mail: molkova.adriana@npu.cz
Na obálku vyznačte: „Neotvírat – Výběrové řízení – památkář/ka – referent/ka výzkumů,
průzkumů a dokumentace“
Na základě předložených dokladů proběhne výběrové řízení spojené s osobním pohovorem, na nějž
bude uchazeč pozván v předstihu. Výsledky výběrového řízení se oznamují uchazečům obvykle emailem.
NPÚ si vyhrazuje možnost zrušit výběrové řízení bez odůvodnění.
Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání jsou uvedeny na www.npu.cz v
části: Ochrana osobních údajů.

