
Výběrové řízení na pracovní pozici kastelán/ka Arcibiskupského 
zámku v Kroměříži 

 
 
Pracoviště:   Arcibiskupský zámek v Kroměříži, Sněmovní 1/2, Kroměříž 
Datum zveřejnění: 25.04.2022 
Uzávěrka:  15.05.2022 
Pracovní poměr: hlavní pracovní poměr 
 
 

Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži, z. ú. vypisuje výběrové řízení na 
pracovní pozici kastelán/ka Arcibiskupského zámku v Kroměříži 

 
 
Pracovní náplň: 

- zajišťuje prezentaci a řídí prohlídkový režim památky 
- zajišťuje management památkového úseku 
- zajišťuje management nákupu a prodeje zboží 
- spravuje majetek svěřeného památkového úseku 
- vytváří doprovodné akce a výstavy  
- podílí se na marketingu památkového objektu 

 
Požadavky: 

- vysokoškolské vzdělání 
- řídicí schopnosti  
- praxe v provozu na zpřístupněném objektu min. 2 roky 
- praxe v ekonomickém řízení  
- tvůrčí a koncepční myšlení 
- komunikační schopnosti 
- zodpovědnost, samostatnost, spolehlivost 
- aktivní znalost jednoho světového jazyka 
- znalost práce na PC (MS Office, Word, Excel) 
- řidičský průkaz skupiny B 
- trestní bezúhonnost 
- reference 

 
Výhodou: 

- praxe ve vedoucí pozici 
- praxe v oblasti kulturního dědictví a cestovního ruchu 
- znalost problematiky památkové péče 

Nabízíme: 
- místo výkonu práce – Arcibiskupský zámek v Kroměříži – práce v zajímavém 

prostředí – péče o památku UNESCO 
- stabilitu organizace 
- odpovídající platové zařazení  
- možnost osobního ohodnocení při dobrých pracovních výsledcích 
- pět týdnů dovolené, příspěvek na stravování 
- termín možného nástupu k 01. 07. 2022 /případně dohodou/ 

 
 
 
 

 



V případě zájmu o nabízenou pracovní pozici zašlete: 

- motivační dopis v českém jazyce  
- strukturovaný profesní životopis včetně kontaktních údajů: telefon, e-mail 
- stručná koncepce Arcibiskupského zámku v Kroměříži, zaměřená na oblasti – správa 

objektu, hospodaření objektu, organizace návštěvnického provozu, prezentace 
objektu návštěvnické veřejnosti – sociální sítě, webové stránky apod.  

- výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání  

 
 
Požadované podklady zašlete prosím na e-mailovou adresu uhlir.jiri@ado.cz, nejpozději     
do 15. 05. 2022. Do předmětu uveďte: Výběrové řízení – kastelán/ka Arcibiskupského zámku  
v Kroměříži. 
 
 
 
Kontakt: 
Ing. Jiří Uhlíř, uhlir.jiri@ado.cz;  tel.: +420 605 833 135 
 
Adresa: 
Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži, z. ú. 
Sněmovní náměstí 1 
767 01 Kroměříž 

 

Uchazeči splňující zadaná kritéria budou pozváni k ústnímu pohovoru. O termínu pohovoru a 
místě jeho konání budou uchazeči informováni e-mailem. 

Správa Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži, z.ú. si vyhrazuje možnost zrušit 
výběrové řízení bez odůvodnění. 
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