
 
 
Židovské muzeum v Praze (ŽMP) otevírá novou pozici Manažera datové kvality, zajímá-li Vás 
tedy oblast správy a čistoty dat (Data Governance), čtěte dále. 
 
Vaše role 
V prvním roce budete s podporou managementu muzea tvořit a zavádět model správy dat 
(Data Governance), tedy tvorbu metodik, organizačních rolí a procesů, v souladu s digitální 
strategií ŽMP. Nedílnou součástí této aktivity bude také spolupráce s Odborem správy IT a 
digitalizačních procesů při implementaci nových aplikací (např. datové a business slovníky), či 
při konfiguraci a zabezpečení stávajících aplikací. Spolupracovat budete i s dalšími odbory a 
odděleními muzea, jež jsou hlavními producenty i konzumenty dat. 
 
Budete také zodpovědný za nastavení měření a vyhodnocování kvality dat, identifikaci 
problémových oblastí a návrhů k jejich odstranění. Průběžně budete pracovat na rozvoji 
nastavených procesů a metodik a kontrolovat jejich dodržování a efektivitu tak, aby se Vám i 
zaměstnancům muzea s daty dobře pracovalo. 
 
Základní předpoklady 

• Zkušenosti s prací v oblasti správy dat alespoň 2 roky. 
• Odborná znalost některé z aplikací používaných pro správu dat (např. Semanta, SAS, 

Talend). 
• Zkušenosti s nástroji managementu datové kvality (např. Ataccama, Informatica, IBM, 

Talend, SAS).  
• Zkušenosti s analýzou a zpracováním dat alespoň 3 roky (SQL, analytické nástroje, 

popř. BI). 
• Zkušenosti z práce s metodikami v oblasti tvorby a správy dat. 
• Koncepční myšlení, analytické i organizační schopnosti. 
• Samostatnost, schopnost a chuť pracovat s lidmi. 
• Dobrá znalost MS Office. 
• Zájem o aktuální trendy v oblasti dat a IT. 
• Znalost anglického jazyka na odborné úrovni (komunikace s dodavateli SW). 
• Trestní bezúhonnost, řidičský průkaz sk. B. 

 
Nabízíme 
Stabilní zaměstnání v perspektivním oboru na hlavní pracovní poměr (nejprve na dobu 
určitou 1 roku, s možností prodloužení na dobu neurčitou). Návrh správy dat „na zelené 
louce“ – bez historických omezení a korporátní byrokracie. Práci s reálnými daty s kulturní 
hodnotou nadnárodního významu. Možnost udávat směr rozvoje muzea v oblasti dat. 
Benefity ve formě stravenek, 6 týdnů dovolené, příspěvku na penzijní připojištění a 
finančních odměn. To vše v klidném prostředí v historickém centru Prahy. 
 



Svůj životopis, kontakty na Vás a motivační dopis v češtině, v němž krátce popíšete své 
praktické zkušenosti z oblasti správy dat, prosím zasílejte na e-mail: 
zamestnani@jewishmuseum.cz (předmět: manažer datové kvality). Nástup ihned nebo dle 
dohody. 
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