BESEDILO RAZPISA ZA PROSTO DELOVNO MESTO
KUSTOS PEDAGOG - m/ž
ŠIFRA DM G027012
Na delovno mesto želimo zaposliti naslednje število delavcev:
-

1

Opis del in nalog:
-

načrtovanje, usklajevanje in izvajanje muzejskih vzgojno-izobraževalnih delavnic, strokovnih
srečanj,

-

sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in organizacijami ter društvi s področja
vzgoje in izobraževanja,

-

evidentiranje, dokumentiranje in strokovna obdelava muzejskega gradiva,

-

predstavitve strokovnega dela javnosti v obliki pedagoških in popularizacijskih delavnic,
pogovorov, strokovnih srečanj, razstav ali vodstev,

-

priprava, organiziranje in postavitev razstav in drugih dogodkov,

-

izdelava konceptov in izvedbe razstav,

-

dokumentiranje, evidentiranje in strokovna obdelava muzejskega gradiva,

-

koordinacija grafičnih bienalov,

-

objave izsledkov strokovnega dela in raziskav s področja dejavnosti javnega zavoda,

-

sodelovanje z drugimi institucijami s področja dejavnosti javnega zavoda v Sloveniji in tujini,

-

priprava in aktivno sodelovanje na strokovnih posvetovanjih ter strokovno spremljanje
svetovne likovne umetnosti s poudarkom na grafičnem ustvarjanju,

-

pomoč pri zbiranju in obdelavi podatkov za objavo v medijih ter sodelovanje s predstavniki
medijev,

-

- komunikacija z zainteresirano javnostjo in ciljnimi skupinami ter organizacija prireditev v
javnem zavodu,

-

pomoč pri oblikovanju informativnih in promocijskih materialov,

-

načrtovanje in izvajanje vzporednega programa, dejavnosti in posebnih dogodkov,

-

sodelovanje pri oglaševanju pedagoških/andragoških dejavnosti,

-

sodelovanje pri pripravi in aktualizaciji informacij na spletni strani,

-

urejanje baz podatkov za obveščanje javnosti,

-

urejanje in arhiviranje promocijskega gradiva pedagoških/andragoških dejavnosti,
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-

oblikovanje strokovnih muzejskih pedagoških/andragoških programov za različne ciljne
publike,

-

usposabljanje in nadziranje muzejskih vodnikov in čuvajev,

-

izdelava učnih listov,

-

skrb za redakcijo, lektoriranje in prevajanje besedil,

-

sodelovanje pri dejavnostih, ki so namenjene animaciji obiskovalcev,

-

spremljanje najav, organiziranje vodstev in koordiniranje skupnih obiskovalcev,

-

spremljanje in študij strokovne in mladinske literature, učnih programov,

-

vzpostavljanje osnov in standardov za vrednotenje vpliva programov javnega zavoda na
obiskovalce,

-

izvajanje evaluacij obiskovalcev, proučevanje potreb in interesov posameznih ciljnih skupin,

-

priprava predlogov in izvajanje programov za javni zavod, prijazen in dostopen vsem ciljnim
skupinam obiskovalcev,

-

priprava vsebin za muzejske delavnice po šolah, gradiva za izposojo, politik dela z
obiskovalci, pedagoških programov,

-

sodelovanje pri pripravi dokumentov: politika izobraževanja in interpretacije, načrt
izobraževalnih aktivnosti, načrt posebnih programov, strategija izobraževanja z opredelitvijo
ciljnih skupin, strategija muzejskih izobraževalnih publikacij ipd.,

-

sodelovanje pri pripravi dokumentov, ki opredeljujejo kategorije uporabnikov, metode štetja
obiskovalcev, spremljanje strukture obiskovalcev, ankete in študije obiskovalcev,

-

sodelovanje pri pripravi strateškega načrta, dokumenta o zbiralni politiki in drugih skupnih
dokumentih javnega zavoda,

-

druga dela z delokroga delovnega mesta po navodilih direktorja.

Zahtevana pokl./strok. izobrazba:
-

stopnja izobrazbe: VII/2

-

specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba
(prejšnja) ali magistrska izobrazba družboslovne ali druge ustrezne smeri

Trajanje zaposlitve:
-

določen čas: 18 mesecev

Kraj opravljanja dela:
-

sedež in dislocirana enota javnega zavoda, po potrebi druga prizorišča v Sloveniji in tujini v
okviru delovnih nalog

Delovni čas:
-

premakljivi dopoldanski delovni čas

Zahtevane delovne izkušnje:
2

najmanj 3 leta delovnih izkušenj na enakem ali sorodnem področju
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Poskusno delo:
-

3 mesece

Druge posebnosti delovnega mesta:
-

znanje najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni,

-

temeljito poznavanje dela z računalnikom,

-

odgovornost za zakonito delovanje,

-

odgovornost za umetniške predmete večje vrednosti,

-

zaželeno znanje še enega svetovnega jezika na višji ravni

-

pogosto delo v manj ugodnem delovnem času

-

možnost zaposlitve za določen čas v okviru projektov (npr. Grafični bienale)

Rok za prijavo kandidatov:
-

13 dni oz. do 13.08.2020

Način prijave kandidatov:
-

3

kandidati naj pošljejo vlogo z življenjepisom in dokazili o delovnih izkušnjah in doseženi
stopnji izobrazbe na elektronski naslov info@mglc-lj.si
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