
                                                                                                      
 
 

Památník Lidice vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

Vedoucí edukačního oddělení (edukátor, pedagog) 

Místo výkonu práce: Památník Lidice, Tokajická 152, 273 54 Lidice 
Nástup: 1. 4. 2020 nebo dle dohody 

Požadavky 

- vysokoškolské vzdělání min. Mgr. pedagogického zaměření 
- anglický jazyk odpovídající úrovni B2 a vyšší dle SERR, další cizí jazyk výhodou 
- dobré komunikační dovednosti 
- administrativní zdatnost 
- flexibilita 
- ochota učit se novým věcem 
- samostatnost a zároveň ochota spolupracovat s ostatními kolegy 
- zkušenost s činnostmi obsaženými v odstavci Náplň práce 

Náplň práce 

- tvorba a samostatné vedení vzdělávacích programů zejména pro školní skupiny 
- organizační zajišťování a koordinace seminářů pro pedagogy, workshopů pro veřejnost 
- administrativní činnost 
- vedení projektů 
- organizační zajištění a participace na mezinárodní soutěži a dalších projektech a soutěžích PL 
- spolupráce s ministerstvy, vzdělávacími institucemi, dalšími památnými místy 
- zpracovávání žádostí o dotace, granty a následné vyúčtování 
- příprava a realizace edukačních programů 
- zajišťování propagace, prezentace 
- vyhledávání a zajišťování kontaktů 
- zajišťování korespondence 
- pomoc při organizaci a zajišťování akcí PL 
- spolupráce s pamětníky 

Nabízíme 

- zodpovědnou a samostatnou práci v kulturní oblasti 
- pracovní poměr na dobu určitou – zástup za mateřskou (do 8/2020) 
- 25 dní dovolené 
- ohodnocení v platové třídě 12 podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 
 

Přihláška musí obsahovat 
- kontaktní údaje (adresa, telefonické spojení, e-mail) 
- strukturovaný životopis  
- motivační dopis 

 
Profesní životopis spolu s motivačním dopisem zasílejte do 28. 2. 2020 na 
email kosova@lidice-memorial.cz 
 
Předběžný termín pohovorů s vybranými kandidáty bude v první polovině března 2020. 
Přihlášky, které nebudou splňovat tyto náležitosti, nebudou zařazeny do výběrového řízení. 
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit či neobsadit pozici žádným z kandidátů. 

Odesláním životopisu udělujete Památníku Lidice souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů (Nařízení EU č. 2016/679), ke shromažďování, zpracovávání a uchovávání 
Vašich osobních údajů pro účely výběrového řízení na toto či jiné vhodné pracovní místo, a to maximálně v délce 
jednoho roku. Svůj souhlas můžete písemnou formou kdykoli odvolat. 


