Generální ředitel Národního filmového archivu vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení místa ředitele/ředitelky Sekce neaudiovizuálních sbírek,
výzkumu a informací (SNS)
Náplň práce:
Řediteli/ce Sekce neaudiovizuálních sbírek NFA jsou podřízena čtyři oddělení: oddělení
písemných archiválií, Knihovna, oddělení výzkumu, orální historie.
Ve spolupráci s generálním ředitelem, ředitelkou Sekce audiovizuálních sbírek a
ředitelkou Sekce ekonomických a správních agend se podílí na krátkodobém a
dlouhodobém plánování aktivit NFA. Ředitel/ka SNS se podílí na vzájemném propojování
sekcí NFA. Přispívá k rozvoji aktivit NFA v zahraničí. Vytváří podmínky pro rozvoj lidských
zdrojů. Je členem ediční a knihovní rady. Spolupracuje na koncepci jednotlivých oddělení
sekce SNS.
Ředitel/ka SNS bude mít mj. za úkol optimalizovat workflow SNS s ohledem na
technologickou proměnu v oblasti audiovize a modernizovat systémy popisu metadat s
výhledem systematického propojování jednotlivých sbírek NFA.
Kvalifikační předpoklady:








vysokoškolské vzdělání
spolehlivá znalost angličtiny
praxe v managementu / akademické či výzkumné sféře / archivnictví / filmovém
průmyslu apod.
nejméně tříletá zkušenost s vedením týmu
manažerské předpoklady pro výkon vedoucí funkce: odvaha, systematičnost,
pečlivost, sociální kompetence; schopnost týmové i samostatné práce; schopnost
zvládat stresové situace
úcta k filmovému dědictví a k oboru filmového archivnictví
morální bezúhonnost.

Požadované dokumenty:









osobní dotazník (dostupný na http://nfa.cz/cz/o-nas/volna-mista/)
doklad o nejvyšším dokončeném vzdělání
vize rozvoje SNS NFA na roky 2017-2019, zohledňující dostupné relevantní
dokumenty (4000-6000 znaků)
profesní životopis
motivační dopis
dva doporučující dopisy nebo dvě reference
platný výpis z rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce od data uzávěrky přijímání
přihlášek k výběrovému řízení)
v nejbližším možném termínu bude požadován doklad o splnění předpokladu pro
výkon funkce ve smyslu zák. č. 451/1991 Sb.

Předpokládaný nástup: dle dohody

Úvazek: 1,0
Plat: 13. platová třída (Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění, příloha č. 1),
příplatek za vedení a osobní ohodnocení dle osobního výkonu.
Uchazeči doručí přihlášku k výběrovému řízení do 27. 3. 2017 do 14:00 se všemi
požadovanými dokumenty buď na adresu Národní filmový archiv, podatelna, Malešická 12,
130 00 Praha 3, nebo elektronicky na nfa@nfa.cz.
Vybraní uchazeči budou pozváni k ústní části výběrového řízení.

Michal Bregant, generální ředitel NFA, v.r.

