ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE
objavlja razpis št. 35-13/2020 za prosto delovno mesto
(datum objave na spletni strani ZVKDS http://www.zvkds.si/sl/o-nas: 9. 12. 2020)

Konservator z doktoratom (M/Ž)
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
 zahtevana strokovna izobrazba (raven, področje): doktorat znanosti (prejšnji), doktorat znanosti
(tretja bolonjska stopnja); področje izobrazbe (KLASIUS-P): 211-Umetnostna zgodovina, slikarstvo,
kiparstvo, 225-Zgodovina in arheologija, 312-Sociologija in študij kultur, 322-Knjižničarstvo,
dokumentalistika, arhivistika, 521-Strojništvo in obdelava kovin, 58-Arhitektura, urbanizem in
gradbeništvo;
 strokovni naziv: konservator, višji konservator, konservatorski svetovalec, konservatorski svetnik (v
kolikor ga izbrani kandidat nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku);
 funkcionalna znanja, sposobnosti in spretnosti: aktivno znanje enega svetovnega jezika, aktivno
znanje slovenskega jezika, poznavanje dela z osebnim računalnikom, vozniški izpit B kategorije;
 delovne izkušnje: enako izkušnjam za pridobitev naziva;
 poskusno delo: /.
Opis nalog:
 izvajanje kompleksnih arheološko-konservatorskih del in vodenje procesov, ki sestavljajo naloge,
določene s 13. členom Pravilnika o notranji organizaciji,
 delo s strankami,
 zbiranje, urejanje in posredovanje podatkov in e-vsebin o dediščini za potrebe registra dediščine in
drugih podatkovnih zbirk,
 vodenje in sodelovanje pri razvojnih in raziskovalnih projektih,
 zagotavljanje lastnega izpopolnjevanja, uvajanja sodobnih konservatorskih metod v prakso, izmenjave
znanja in promocije konservatorstva,
 vodenje in sodelovanje v programih pripravništva, izpopolnjevanja in prakse za izobraževalne
programe,
 publiciranje in promocija izsledkov svojega in skupinskega strokovnega in raziskovalnega dela,
 sodelovanje pri delu drugih organizacijskih enot v sodelovanju z nadrejenim,
 druga dela po nalogu nadrejenega.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih delodajalca, in sicer ZVKDS, Služba za razvoj in
informatiko, Metelkova ulica 4, 1000 Ljubljana.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas do 31. 12. 2022, s krajšim delovnim
časom od polnega, ki znaša 4 ure tedensko.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisanih pogojev sprejemamo 8 dni po objavi na
naslov: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana,
(z oznako: Razpis št. 22-10/2020) oziroma po elektronski pošti: zaposlitev@zvkds.si.
Neizbrani kandidati bodo pisno obveščeni o tem, da niso bili izbrani, najkasneje v osmih dneh po
zaključenem postopku izbire.
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