Muzejní edukátor
Místo výkonu práce
Oddělení
Přímý nadřízený

Nelahozeves/Prague
TLC (Lobkowicz Collections)
Director of Administration and Educational
programming

Lobkowiczké sbírky hledají muzejního edukátora, který svou činností dokáže zaujmout
návštěvníky muzea a zvýšit jeho viditelnost v místní a mezinárodní komunitě.
Cíl: Muzejní edukátor didakticky zpřístupňuje obsahy a témata kulturního dědictví rodiny
Lobkowiczů různým cílovým skupinám v Rodném domě Antonína Dvořáka, na zámku
Nelahozeves a v Muzeu Lobkowiczkého paláce. Dále je muzejní edukátor Lobkowiczkých
sbírek zodpovědný za vytváření edukačních programů a aktivit včetně kreativních dílen a
školení lektorů a průvodců.
Pracovní náplň:
• Spolupráce na tvorbě poutavých a pestrých edukačních programů a sestavení
edukační koncepce pro Rodný dům Antonína Dvořáka, zámek Nelahozeves,
Muzeum Lobkowiczkého paláce na Pražském hradě
• Spolupráce s kurátory Lobkowiczkých sbírek
• Spolupráce s Marketingovým oddělením House of Lobkowicz při vytváření
propagačních materiálů pro edukační programy
• Příprava a realizace edukačních programů pro různé cílové skupiny (mateřské
školky, ZŠ a SŠ, rodiče s dětmi, dospělé, seniory atd.)
• Příprava a návrhy na digitalizaci edukativních programů pomocí moderních
technologií (tablety, edukativní softwary)
• Příprava a realizace doprovodných kulturních programů a akcí včetně letních
příměstských táborů
• Tvorba doprovodného muzejně didaktického materiálu (např. pracovní listy,
průvodci pro děti a rodiče, široká veřejnost aj.) či pomůcek
• Provádění expozicemi muzea a školení průvodců, lektorů a stážistů
• Tvorba doprovodných didaktických materiálů k expozicím, výstavám či edukačním
programům a jejich údržba a doplňování
• Komunikace se školami a dalšími návštěvnickými skupinami
• Tvorba obsahové náplně propagačních materiálů edukačních aktivit muzea
• Návrh rozpočtu na edukační programy
Požadavky:
• Vysokoškolské vzdělání v oblasti muzejní edukace, či pedagogické vzdělání
v oboru hudební výchovy (hudební vědy), výtvarné výchovy (dějin umění), historie
nebo muzeologie a prokazatelná zkušenost s prací s dětmi
• Zkušenost na pozici muzejního edukátora min. 3 roky
• Dobrá orientace ve způsobech prezentace kulturního dědictví a muzejní edukace
• Ochota dále se vzdělávat v oblasti muzejní edukace a sledování nových trendů
v této oblasti a jejich aplikace v Lobkowiczkých sbírkách
• Zkušenosti se zprostředkováváním informací veřejnosti, komunikativnost,
příjemné vystupování
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Zkušenost s chodem muzejní nebo galerijní instituce výhodou
Iniciativa, samostatnost a zároveň ochota spolupracovat s ostatními kolegy
Efektivní komunikace s různými věkovými skupinami
Trpěliví přístup k dětem, mladistvým a seniorům
Práce v týmu
Organizační schopnosti
Smysl pro detail
Časová flexibilita
Znalost AJ nejméně na komunikativní úrovni
Řidičský průkaz skupiny B.

Nabízíme:
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5 týdnů placeného volna,
stravenkový paušál,
příspěvek na penzijní připojištění (po odpracovaném roce),
příspěvek na Multisport kartu,
zajímavou práci na HPP v mladém a přátelském kolektivu,
příležitost aktivně používat cizí jazyky při komunikaci s návštěvníky,
volné vstupy do Lobkowiczkých objektů pro Vás a Vaše příbuzné (Lobkowiczký
palác, hrad Střekov, zámek Nelahozeves),
50% sleva v muzejních obchodech v Lobkowiczkém paláci a v Nelahozevsi.

