Kustos (m/ž)
Ste pripravljeni nenehno širiti svoje znanje? Iščete izzive na vašem strokovnem področju?
Vabimo vas, da se prijavite na razpisano delovno mesto kustosa v zavodu NLB Kulturna dediščina, ki upravlja
Bankarium, Muzej bančništva Slovenije in NLB Umetniško zbirko. Novo zaposleni kustos bo odgovoren za muzejsko
zbirko s področja zgodovine bančništva in bančnih praks ter numizmatike.

Vaše delo bo obsegalo:
•
•
•
•
•
•

pridobivanje gradiva in sistematično dopolnjevanje zbirk skladno zbiralni politiki
proučevanje in raziskovanje gradiva
muzeološka obdelava in dokumentiranje gradiva
prezentiranje gradiva (priprava razstav, izdelava scenarijev in delovnih načrtov, pisanje razstavnih besedil, priprava
razstavnih katalogov, sodelovanje z oblikovalci pri snovanju in postavitvi razstav, izbiranje predmetov za izdelavo replik in
iskanje primernih izvajalcev)
delo z obiskovalci (strokovno vodstvo) in sodelovanje pri predstavitvah projektov javnosti (tiskovne konference, okrogle mize,
vodstva, strokovni pogovori in predavanja …),
izvajanje drugih občasnih del po nalogu direktorja, ki so nujne za delovanje zavoda NLB Kulturne dediščine

Zahtevana izobrazba in znanja:
•
•
•
•
•
•

7 ali 6/2, 8/1, 8/2
humanistična, družboslovna
strokovni izpit za kustosa
5 let delovnih izkušenj
znanje slovenščine in najmanj dveh svetovnih jezikov
osnovno znanje uporabe računalniške tehnologije

Ključne kompetence:
•

samoiniciativnost, zanesljivost in odgovornost, etičnost, sodelovanje z drugimi ter usmerjenost na javnosti

Priporočena znanja in kompetence:
•
•
•
•
•
•
•
•

sposobnost za timsko delo
samostojno odločanje
organizacijske sposobnosti
samoiniciativnost
komunikativnost
sposobnost pisnega in ustnega izražanja
sposobnost pridobivanja projektov
osnove poznavanja zakonodaje, postopkov in etičnega kodeksa s področja dediščine

Lokacija dela: Ljubljana
Nudimo vam:
•
•
•

delo v majhnem timu in prijetnem okolju
možnost strokovnega in osebnega razvoja ter pridobivanja novih znanj
možnost dela od doma, občasno terensko delo, delavnik se lahko prilagaja delovanju muzeja

Delovno razmerje se sklene na delovnem mestu Kustos za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom.
Vaše prijave pričakujemo do 31. avgusta 2022.

Prijava naj vsebuje:
• življenjepis
• motivacijsko pismo je zaželeno
Prosimo, da svojo vlogo oddate po elektronski pošti na naslov irena.cuk@nlb.si.

O zavodu in NLB Skupini
Zavod NLB Kulturna dediščina je članica NLB Skupine, edine mednarodne univerzalne bančne skupine v Sloveniji z
izključnim strateškim interesom v Jugovzhodni Evropi (JVE). Ustanovljen je bil leta 2020 z namenom upravljanja s
kulturno dediščino v lasti banke in njeno predstavljanje javnosti. Je v 100% lasti NLB d.d. in ima 3 zaposlene.
A NLB Skupina ni zgolj finančna skupina in kot institucijo sistemskega pomena nas ne zanimajo le strogo poslovne
teme. Poleg uspešnega poslovanja in dobrih finančnih rezultatov, ki pripomorejo h gospodarskemu razvoju regije,
kjer poslujemo, želimo prispevati tudi k boljši kakovosti življenja. NLB Skupina smo namreč ljudje, ki poznamo in
razumemo panogo, v kateri delamo, razvijamo inovativne, strankam prilagojene produkte in storitve ter smo
povezani z okoljem in regijo, v kateri živimo. Za nas namreč ni le točka na zemljevidu. Tu je naš dom.

