
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. 
hledá k doplnění svého týmu 

muže/ženu na následující pozici 
 

Odborný a programový pracovník/pracovnice – 

astronom 
 

Zaměření činnosti: 
- příprava, zajištění a realizace vzdělávacích a popularizačních akcí různého druhu 

včetně aktivní komunikace se školami a dalšími subjekty 

- příprava a provádění astronomických programů v přednáškovém sále, v kopuli 

i mimo organizaci 

- realizace prací na projektech schválených vedením hvězdárny 

- provádění pravidelných astronomických pozorování a jejich odborné zpracování  

- běžná administrativa s hmotnou odpovědností, příprava a realizace projektů 

 
Požadujeme: 

- úplné střední vzdělání 

- základní astronomické a fyzikální znalosti, zkušenosti v obsluze přístrojů vítány 

- ovládání běžného administrativního, prezentačního a grafického softwaru 

- samostatnost a organizační schopnosti, schopnost a chuť se učit 

- bezúhonnost 

- AJ na komunikační úrovni 

- praxe v oboru či příbuzném oboru vítána 

- pracovní doba ranní/odpolední případně víkendy 

- místo výkonu práce Valašské Meziříčí 

 

Nabízíme: 
- úvazek 1,0  

- zajímavou a různorodou práci 

- platová třída 8 -10 dle Přílohy k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v aktuálním znění 

v závislosti na vzdělání a uznatelné praxi (tarifní mzda od 16 980 – 21 260 Kč 

měsíčně plus možné osobní ohodnocení) 

- možnost podílet se na realizaci zajímavých projektů 

- prostor pro realizaci nápadů v souladu s koncepcí rozvoje organizace 

 
Nástup možný ihned případně na základě domluvy. 

 
Pracovní místo je na dobu určitou se zkušební dobou s možností prodloužení na dobu 

neurčitou.  

 
Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat: jméno a příjmení; datum 

a podpis. 

S přihláškou zašlete: 

- motivační dopis 

- strukturovaný profesní životopis 

V případě záměru uzavření smlouvy uchazeč předloží: 

- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

- originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce 

 
Přihlášku s přílohami zašlete nejpozději do 30. dubna 2021 poštou na adresu: 

 

Libor Lenža 

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. 

Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí     6. dubna 2021 

 


