
 

 

VOLNÁ MÍSTA 

POKLADNÍ-PRŮVODCE/PRŮVODKYNĚ 

Beroun nebo Hořovice 

 

Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: pokladní-průvodce/průvodkyně.  

Pracovní náplň (závisí mj. na místě výkonu práce):  

 uvaděčské práce včetně kontroly vstupenek 

 dozor v expozicích, při výstavách, akcích a programech, hlídání svěřených prostor, majetku a sbírkových předmětů 

 podávání informací, dohled a zajišťování provozu při prohlídkách návštěvníků, koordinace pohybu návštěvníků 

 doprovázení skupin návštěvníků včetně reprodukce průvodcovských textů 

 pořádková služba při kulturních akcích; dozor 

 práce s finanční hotovostí, prodej vstupenek a propagačních materiálů, suvenýrů a dalších doplňkových služeb včetně vedení peněžní 

agendy a výkaznictví 

 práce s počítačem 

 evidence počtu návštěvníků dle zadání 

 běžný úklid v rozsahu dle vnitřních předpisů pro příslušnou pracovní pozici, péče o květiny v oknech a drobnou zeleň ve venkovní 

expozici  

 pomocné administrativní práce dle zadání  

 výpomoc edukátorům při programech a po ukončení programů dle instrukcí 

 účast na pracovních poradách 

 plnění i dalších, zde neuvedených činností, které odpovídají deklarované pracovní funkci. 

Požadujeme: 

 velmi dobré komunikační dovednosti a kultivovaný ústní projev 

 reprezentativní, profesionální a příjemné vystupování 

 trestní bezúhonnost 

 spolehlivost, zodpovědnost, loajalitu, pečlivost  

 schopnost samostatné i týmové práce 

 respektování pokynů a dodržování vnitřních předpisů 

 časovou flexibilitu a ochotu přizpůsobit pracovní dobu potřebám muzea (práce i o víkendech a svátcích či večerních akcích dle 

předem stanovených rozpisů služeb) 

 schopnost vykonávat administrativní činnosti 

 uživatelskou znalost práce s počítačem (MS Excel, MS Word, Google Calender a vstupenkový program Colosseum - zaučíme) 

 kladný vztah k historii i přírodě 

  Výhodou:  

 zkušenost v komunikací se zákazníky v kulturní oblasti 

 zkušenost z návštěvnického provozu  

 zkušenosti s prodejem 

 hlubší zájem o práci v muzeu a prezentovaná témata 

 znalost cizího jazyka (angličtina, němčina …) 

 didaktické schopnosti 

 reference  

Nabízíme: 

 stabilní zázemí kulturní instituce 

 odměnu od 105 Kč/hod. 

 příjemný kolektiv 

 zaměstnanecké benefity: průkaz AMG (volný vstup do většiny muzeí ČR)  

 

Zaměstnavatel: Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace  

Adresa korespondenční: Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace, k rukám ředitelky muzea, Husovo nám. 87, 266 01 Beroun nebo 

podatelna@muzeum-beroun.cz 

Zřizovatel: Středočeský kraj 

Místo výkonu práce: objekty muzea v Berouně nebo v Hořovicích, dle zájmu uchazeče 

Pracovně právní vztah: předpoklad práce na dohodu, nevylučujeme v budoucnu pracovní poměr dle možností a schopností uchazeče 

Jak se hlásit: zašlete Váš profesní životopis s fotografií a průvodním, motivačním, dopisem a kontaktními údaji na korespondenční adresu nebo 

osobně; na obálce nebo v předmětu e-mailu uveďte: „výběrové řízení – pokladní-průvodce/průvodkyně“ 

V průvodním dopisu uveďte kromě jiného i informaci, zda máte zájem pracovat v Berouně nebo v Hořovicích, a Vaše časové možnosti a 

motivaci pracovat v muzeu. 

Pohovor: vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru. 

Bližší informace podá:  Mgr. Vlastimil Kerl, tel. 601 374 208   

Předpokládaný termín nástupu: březen / duben 2023 nebo dle dohody  

Lhůta pro podání přihlášek: do 15. 3. 2023 (později po telefonické domluvě) 


