Fundacja Muzeum Księcia Pücklera Park i Pałac Branitz (niem. Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park
und Schloss Branitz) jest instytucją prawa publicznego Kraju Związkowego Brandenburgia. Zadaniem
Fundacji jest zachowanie, ochrona, zbadanie, rozwój i prezentacja dzieła sztuki Księcia Hermanna von
Pückler-Muskau w Branitz z zakresu ogrodnictwa i architektury krajobrazu, architektury, aranżacji
wnętrz i zbiorów muzealnych. Park i Pałac Branitz wykorzystywane są jako miejsca życia kulturalnego
oraz sztuki w tradycji Księcia Hermanna von Pückler-Muskau. Miejsca te są ważnym ośrodkiem
kulturalnym miasta Cottbus i Kraju Związkowego Brandenburgia. Fundacja Muzeum Księcia Pücklera
Park i Pałac Branitz współpracuje z Fundacją Księcia Pücklera Park Bad Muskau oraz jest członkiem
założycielem Europejskiego Związku Parków Łużyckich. Fundacja zatrudnia 34 pracowników i
zarządza rocznie budżetem w wysokości około 4 milionów euro łącznie z funduszem strony trzeciej i
dotacjami. Fundacja jest beneficjentem instytucjonalnym Kraju Związkowego Brandenburgia i Miasta
Cottbus. Jako instytucja kultury o znaczeniu narodowym otrzymuje regularnie dotacje od rządu
federalnego.
Fundacja Muzeum Księcia Pücklera Park i Pałac Branitz z siedzibą w Cottbus-Branitz ogłasza konkurs
na kandydatkę/ kandydata na stanowisko
dyrektorki zarządzającej/ dyrektora zarządzającego
Fundacją Muzeum Księcia Pücklera Park i Pałac Branitz
(wynagrodzenie wg zbiorowego układu pracy dla sektora publicznego landów AT 1 TV-L)
w pełnym wymiarze czasu do objęcia dnia 1. stycznia 2020.
Fundacja szuka doświadczonej osoby, która na podstawie swojej kariery zawodowej jest w stanie
kierować i rozwijać Fundację wspólnie z organami Fundacji, a także z partnerkami i partnerami z
dziedziny kultury, nauki, społeczeństwa i polityki. Stawia to wysokie wymagania odnośnie zdolności
zarządzania, wiedzy naukowej, umiejętności komunikacyjnych oraz odporności.
Zadania
zarządzanie naukowe i organizacyjne Fundacją Muzeum Księcia Pücklera Park i Pałac Branitz,
ukierunkowanie strategiczne i programowe oraz dalszy rozwój koncepcyjny Fundacji, jej
wystaw i zbiorów,
sprawowanie polityki kadrowej, organizacyjnej i finansowej Fundacji,
oparta na zaufaniu współpraca z organami Fundacji jak również z partnerkami/ partnerami,
których dotyczy cel Fundacji,
oparta na zaufaniu współpraca ze wspólnotą spadkobierców hrabiego Pücklera,
utrzymywanie kontaktu i reprezentacja na zewnętrz,
współpraca z administracją pałacu i parku, muzeami, instytucjami badawczymi, partnerkami i
partnerami z sektora turystycznego i publicznego na poziomie regionalnym, narodowym i
międzynarodowym, szczególnie z Rzeczpospolitą Polską

Wymagania
wykształcenie wyższe, w jednej z dziedzin związanych z działalnością Fundacji,
wyraźne umiejętności zarządzania i zespołowe, bardzo dobre umiejętności komunikacyjne,
wieloletnie doświadczenie zawodowe na odpowiedzialnym stanowisku, z odpowiedzialnością
za budżet i na szczeblu kierowniczym, szczególnie w zakresie muzeów, ochrony zabytków i
ochrony zabytkowych ogrodów,
doświadczenie w pracy koncepcyjnej,
dobra znajomość i doświadczenie ze strukturami administracyjnymi i rządowymi,
doświadczenie we współpracy z organami
doświadczenie w kontaktach z mediami i opinią publiczną
pewna znajomość języka niemieckiego i angielskiego w mowie i piśmie
Ponadto pożądane są
dobre kontakty regionalne, krajowe i międzynarodowe,
znajomość prawa publicznego, w szczególności prawa ochrony zabytków i prawa
budowlanego, prawa budżetowego, prawa pracy i prawa zbiorowego,
doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy stron trzecich i dotacji,
znajomość języka polskiego.
Fundacja Muzeum Księcia Pücklera Park i Pałac Branitz zapewnia równość zawodową kobiet i
mężczyzn. Wnioski od kobiet są zatem mile widziane.
Osoby niepełnosprawne mają pierwszeństwo przy równych kwalifikacjach.
Czekamy na Twoje podanie!
Prosimy o przesyłanie szczegółowych dokumentów aplikacyjnych (życiorys w formie tabelarycznej, w
tym kariera zawodowa, świadectwa, oceny, referencje) do 21 stycznia 2019 w zamkniętych
kopertach na adres:
Vorsitzende des Stiftungsrates
der Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz
Frau Dr. Martina Münch
Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg
Dortustraße 36
14467 Potsdam
Ponadto prosimy o przesłanie wniosku, który jest częścią dokumentów aplikacyjnych, wypełnionego
jako dokument programu Word e-mailem na ilona.danneberg@mwfk.brandenburg.de. Wniosek
znajdą Państwo na stronie internetowej www.mwfk.brandenburg.de w zakładce Service. W razie
jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Panią Karin Melzer (telefon: 0049 331/866 4950) oraz Panią
Grit Pfitzner (telefon: 0049 331/866 4957).
Dane osobowe podane w związku z podaniem zostaną przetwarzane zgodnie z § 26
brandenburskiej ustawy federalnej o ochronie danych osobowych. Jeśli nie zgadzasz się na
przetwarzanie danych lub odwołasz zgodę, Twoje zgłoszenie nie będzie rozpatrzone w konkursie.
Zapisane dane usuniemy po 90 dniach od odwołania.

