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NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV 

prestižní státní výzkumná instituce s posláním v oblasti ochrany a prezentace 
kulturního dědictví České republiky 
 

 hledá vhodného kandidáta/-tku na pozici: 

technický pracovník  
oddělení marketingu a služeb správy památkových objektů 

 
Pracovní náplň: 

 podpora a technický rozvoj současných programů a aplikací (bez analytického programování) 
 zadávání dodávek softwaru, komunikace s dodavateli 
 technická podpora realizovaných projektů a hledání nových řešení 
 využití moderních technologií na památkách (mobilní aplikace…) 
 vlastní koncepce strategie sběru a uchovávání dat, vyhodnocení dat  

 
Požadujeme: 

 znalost práce na PC, na úrovni úplné orientace v možnostech uživatelské úrovně programů 
 systematické myšlení a schopnost myšlenkové adaptace  
 dobrou znalost uživatelského rozhraní běžně užívaných programů pro editaci textu a správu 

dat (balíček Microsoft Office, základní znalost práce v Microsoft Access nebo jiných 
databázových programech výhodou) 

 kreativitu a schopnost orientace v prostoru moderních technologií 
 schopnost plánovat si čas 
 výbornou komunikaci v českém jazyce 
 znalost anglického jazyka (min. v rozsahu anglického rozhraní počítačových programů). 
 řidičský průkaz skupiny B 
 vysokoškolské vzdělání (alternativně středoškolské s maturitou) 

 
Výhodou: 

 znalost angličtiny st. A2 nebo jiného cizího jazyka 
 
Nabízíme: 

 zajímavou práci s využitím moderních technologií na památkách 

 pružnou pracovní dobu, HPP nebo zkrácený úvazek (dle domluvy) 

 stabilitu státní příspěvkové organizace 

 platové zařazení dle zák. 262/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., plat. třída 11 

 osobní ohodnocení po zkušební době 

 pět týdnů dovolené 

 příspěvek na stravování 

 pracoviště v centru Prahy 

 volné vstupy na hrady a zámky ve správě NPÚ i pro rodinné příslušníky 

 služební telefon, služební IT technika 
 
Nástup možný dle domluvy. 
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis a motivační dopis elektronicky na e-mail: 
kyselova.kristyna@npu.cz. 
 
NPÚ si vyhrazuje možnost zrušit řízení bez odůvodnění. 
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