
 

 

 

Národní filmový archiv hledá archivářku / archiváře 

Posláním Národního filmového archivu je pečovat o filmové dědictví, 

zprostředkovávat veřejnosti jeho poznávání a napomáhat rozvoji českého 

audiovizuálního průmyslu a filmové kultury.  

V současné chvíli hledáme kolegyni/kolegu, abychom posílili tým oddělení 

písemných archiválií. Máte-li vztah ke kultuře a umění, jste pečlivý a týmový člověk, 

přihlaste se do našeho výběrového řízení. Čeká vás přátelské a neformální 

prostředí, kde respektujeme životní prostředí a nabízíme spoustu zajímavých 

benefitů.  

Co byste měli na starost? 

● archivní zpracování písemných fondů a sbírek 

● služba v badatelně 

● rešerše v nezpracovaných fondech 

● soupisy akvizic 

 

Očekáváme: 

● vysokoškolské vzdělání v oboru archivnictví a PVH nebo historie, ucházet se 

mohou také studenti posledního ročníku těchto oborů 

● schopnost týmové i samostatné práce 

● pečlivost, samostatnost, spolehlivost a smysl pro pořádek 

● schopnost a ochotu se domluvit 

● dobré plánování a organizování práce 

● uživatelskou znalost PC (Word, Excel, Google Suite) 

● spolehlivá znalost angličtiny, další jazyky výhodou 

● uživatelská znalost programů PEvA a ELZA výhodou 

 

Nabízíme: 

● úvazek 1,0 

● pracoviště v depozitáři v Hradištku pod Medníkem 

● 11. platová třída, platový stupeň dle dosavadní praxe1, osobní ohodnocení po 

tříměsíční zkušební době 

                                                
1
 Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění 

https://drive.google.com/file/d/0BzQxWUixaahDVkZGb2xYek9fYk9nMTJ4bXhmQXlnZWl0ZzFj/view?usp=sharing


 

● smysluplná práce ve vstřícném a dynamickém kolektivu 

● flexibilní pracovní dobu, home office, služební mobil 

● zázemí a benefity stabilní kulturní instituce:  

○ 5 týdnů dovolené + 5 sick days ročně, stravenky 

○ možnost využití prostředků FKSP - Multisport karta, penzijní 

připojištění, příspěvek na rekreaci aj. 

○ volný vstup do kina Ponrepo a do dalších paměťových institucí včetně 

galerií, muzeí, hradů a zámků 

○ rekreační středisko pro letní dovolenou 

Nástup: ihned nebo dle dohody 

Přihlášky: na adresu katerina.urbanova@nfa.cz zašlete prosím nejpozději do 15. 

května 2020 následující dokumenty:  

● životopis 

● podrobný motivační dopis 

● doporučující dopisy nebo kontakty na reference (výhodou) 

● ukázky své odborné práce (výhodou) 

2. kolo: vybraní uchazeči budou během května pozváni k osobním pohovorům 

více na nfa.cz/cz/o-nas/volna-mista 

Odesláním životopisu udělujete Národnímu filmovému archivu souhlas ve smyslu 

zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 

(Nařízení EU č. 2016/679), se zpracováním vašich osobních údajů pro účely 

výběrového řízení na výše uvedenou pozici. 
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https://nfa.cz/cz/o-nas/volna-mista/

