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Galerie moderního
umění v Hradci Králové
vypisuje výběrové řízení
na pozici
Editor/ka a produkční
nakladatelství GMU
NÁPLŇ PRÁCE
redakční, editorská a korektorská práce při přípravě
tiskovin a publikací, produkce (komunikace s autory
textů, grafiky a tiskárnou) včetně zajišťování licencí
a distribuce vydávaných publikací, psaní textů
(distribučních textů, anotací, tiskových zpráv,
případně kratších odborných texů (např. katalogových
hesel, příspěvků do publikací GMU), zpracování
a jazyková úprava žádostí o granty, oficiálních dopisů
apod., příležitostná pomocná síla při dlouhodobých
výzkumných projektech nebo rozsáhlejších
monografických výstavách.

NABÍZÍME
zaměstnání na HPP, plný nebo poloviční úvazek,
pracovní smlouva na jeden rok s předpokládaným
prodloužením, práci v rychle se rozvíjejícím edičním
oddělení prestižní instituce s dlouholetou tradicí
a inspirativním prostředím‚ odpovídající finanční
ohodnocení podle platových tabulek pracovníků státní
a veřejné správy č. 1 – platová třída 11, zaměstnanecké
benefity: pružná pracovní doba, pět týdnů dovolené,
pět dnů zdravotní volno (sick days), stravenkový paušál,
služební telefon, počítač, práce z domu. Místo výkonu
Galerie moderního umění v Hradci Králové, Velké
náměstí 139, Hradec Králové, možnost nástupu ihned.

POŽADUJEME
ukončené nebo probíhající magisterské studium dějin
umění, případně studium pedagogiky v kombinaci
český jazyk a výtvarná výchova, vynikající znalost
českého jazyk s citem pro stylistiku, znalost anglického
jazyka (především v psané podobě), dobrý přehled
v dějinách umění i povědomí o současné umělecké
tvorbě, důslednost, odpovědnost, systematičnost
a smysl pro detail, samostatnost i schopnost práce
v týmu, dobrou znalost Wordu a Excelu, předchozí
zkušenosti a řidičský průkaz výhodou.

PŘIHLÁŠKA MUSÍ OBSAHOVAT
strukturovaný životopis a motivační dopis v českém
jazyce (v rozsahu 1800–2000 znaků včetně mezer), kopii
dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně
reprezentativní vzorek vlastních autorských textů.
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ORGANIZACE A TERMÍN VŘ
Přihlášku v elektronické podobě zašlete do 18. dubna
2021 na e-mailovou adresu: edice@galeriehk.cz, do
předmětu uveďte: Výběrové řízení – editor.
Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru.
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