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Nabídka pracovních míst – hrad Hukvaldy 

 

1. TECHNICKÝ PRACOVNÍK/ÚDRŽBAŘ 

 

Hrad Hukvaldy, pobočka Muzea Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

Moravskoslezského kraje, nabízí pracovní místo na pozici Technický pracovník/údržbář 

hradu Hukvaldy, na HPP. 

 

Požadavky: 

- věk minimálně 18 let 

- technické znalosti podmínkou – elektrotechnika (vyhláška 50/1978 Sb.) a znalost 

instalatérských prací 

- manuální zručnost 

- řidičský průkaz skupiny „B“ 

- pracovitost, spolehlivost, samostatnost, aktivní přístup k plnění zadaných úkolů, časová 

flexibilita 

- příjemné vystupování 

- praxe výhodou 

- trestní bezúhonnost, české státní občanství 

 

Benefity: 

- příplatky za víkendy, svátky, noční příplatky 

- odpovídající platové podmínky, dle zákona č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 341/2017 Sb. 

- příjemné pracovní prostředí 

- poukazy na stravné  

- přátelský kolektiv 

 

Pracovní náplň: 

- údržba zeleně v hradním areálu 

- údržba a zajištění chodu technického zázemí hradního areálu 

- dohled a udržování hradního areálu v čistotě a pořádku 

- pomocné práce 

 

Nástup možný od 15. 3. 2020 

Strukturovaný životopis zašlete na email: sprava@hradhukvaldy.eu 

V návaznosti Vám zašleme pozvánku na osobní pohovor. 

 

 

http://www.muzeumbeskyd.com/
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2. PRŮVODCE 

Hrad Hukvaldy, pobočka Muzea Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

Moravskoslezského kraje, nabízí pracovní místo na pozici Průvodce na hradě Hukvaldy, na 

DPČ nebo DPP. 

 

Požadavky: 

- ukončené SŠ vzdělání 

- věk minimálně 18 let 

- velmi dobrý mluvený projev, příjemné vystupování 

- všeobecný kulturně-historický přehled 

- ochota učit se novým věcem 

- časová flexibilita – sezónní otevírací doba hradu 

- spolehlivost, pracovitost 

- základní znalost práce s PC (word, excel, power point) 

- trestní bezúhonnost, české státní občanství 

- praxe výhodou 

 

Benefity: 

- příplatky za víkendy, svátky, noční příplatky 

- odpovídající platové podmínky, dle zákona č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 341/2017 Sb. 

- příjemné pracovní prostředí 

- poukazy na stravné (HPP) 

- přátelský kolektiv 

 

Pracovní náplň: 

- komentované prohlídky s průvodcem  

- pomocné práce 

- drobná práce s PC 

 

Nástup možný od 28. 3. 2020 

Strukturovaný životopis s fotografií zašlete na email: sprava@hradhukvaldy.eu  

V návaznosti Vám zašleme pozvánku na osobní pohovor. 

 

 

 

 

http://www.muzeumbeskyd.com/
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3. POKLADNÍ 

Hrad Hukvaldy, pobočka Muzea Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

Moravskoslezského kraje, nabízí pracovní místo na pozici Pokladní na hradě Hukvaldy, na 

DPČ nebo DPP. 

 

Požadavky: 

- ukončené SŠ vzdělání 

- věk minimálně 18 let 

- dobré komunikační dovednosti, příjemné vystupování 

- všeobecný kulturně-historický přehled, znalost regionu 

- ochota učit se novým věcem 

- časová flexibilita – sezónní otevírací doba hradu 

- spolehlivost, pracovitost, samostatnost, zodpovědnost, organizační schopnosti 

- znalost práce s PC 

- trestní bezúhonnost, české státní občanství 

- znalost světového jazyka (AJ, NJ, PL) 

- praxe výhodou 

 

Benefity: 

- příplatky za víkendy, svátky, noční příplatky 

- odpovídající platové podmínky, dle zákona č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 341/2017 Sb. 

- atraktivní pracovní prostředí historické dominanty kraje 

- přátelský kolektiv 

 

Pracovní náplň: 

- zajištění chodu pokladny, prodej vstupenek a suvenýrů 

- organizace návštěvnického provozu 

- poskytování informací návštěvníkům hradu Hukvaldy 

 

Nástup možný od 28. 3. 2020 

Strukturovaný životopis s fotografií zašlete na email: sprava@hradhukvaldy.eu  

V návaznosti Vám zašleme pozvánku na osobní pohovor. 

 

 

 

http://www.muzeumbeskyd.com/
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4. UKLÍZEČKA 

 

Hrad Hukvaldy, pobočka Muzea Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

Moravskoslezského kraje, příjme UKLÍZEČKU, na DPP. 

 

Požadavky: 

- SŠ/USO/SO vzdělání 

- pečlivost 

- samostatnost 

- trestní bezúhonnost 

- české státní občanství 

- manuální zručnost a všestrannost 

- časová flexibilita – práce především o víkendu 

 

Benefity: 

- příplatky za víkendy, svátky, noční příplatky 

- odpovídající platové podmínky, dle zákona č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 341/2017 Sb. 

- atraktivní pracovní prostředí historické dominanty kraje 

- přátelský kolektiv 

 

Pracovní náplň: 

- zajištění chodu, čistoty a pořádku veřejných toalet 

- organizace návštěvnického provozu při kulturních a společenských akcích 

 

Nástup možný od 15. 3. 2020 

Strukturovaný životopis s fotografií zašlete na email: sprava@hradhukvaldy.eu  

V návaznosti Vám zašleme pozvánku na osobní pohovor. 

 

http://www.muzeumbeskyd.com/

