Opiekun ekspozycji muzealnej
Miejskie Muzeum Zabawek ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego w Karpaczu
Data ogłoszenia; 22.04.2022
Ważne do: 22.05.2022
Miejskie Muzeum Zabawek ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego
z siedziba w Karpaczu, ul. Kolejowa 3
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko pracy w wymiarze pół etatu.
Opiekun ekspozycji muzealnej
Warunki pracy:
• rodzaj umowy – umowa o pracę
• ilość wolnych miejsc – pół etatu
• miejsce wykonywania pracy – Karpacz
• godziny pracy (zgodne z harmonogramem, również w soboty, niedziele i święta)
• termin składania ofert – do 22.05.2022
• planowany termin rozpoczęcia pracy – czerwiec 2022 ( termin może ulec zmianie w zależności
od wyników naboru)
Wymagania kwalifikacyjne:
• wykształcenie min. średnie;
• znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym,
• zainteresowanie regionem, kulturą,
• dyspozycyjność,
• życzliwość i kultura osobista,
• umiejętność pracy w zespole,
• umiejętność odpowiedniego reagowania w trudnych i konfliktowych sprawach międzyludzkich,
• umiejętność ciekawego opowiadania i zainteresowania odbiorcy przekazywanymi
informacjami,

•
•

Wymagania dodatkowe, mile widziane:
wykształcenie wyższe,
obsługa komputera,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• Sprawdzanie biletów zwiedzających,
• Pilnowanie ekspozycji w godzinach otwarcia Muzeum,
• Podczas pilnowania wyznaczonej ekspozycji stwarzanie miłej i przyjaznej atmosfery
zwiedzającym oraz odpowiadanie na pytania dotyczące wystaw,
• pełnienie funkcji informatora – udzielanie wyczerpujących informacji dotyczących charakteru
wystaw,

• pomoc przy organizacji oraz obsługa w czasie wydarzeń organizowanych w Muzeum,
• Dbałość o ład, porządek i czystość na ekspozycji – dokładne sprzątanie przydzielonego terenu.
Oferujemy:
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę ma pół etatu,
• udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum Zabawek,
• możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
Sposób aplikacji:
wymagane dokumenty:
•

•

CV – opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na
stanowisko opiekuna ekspozycji przez Miejskie Muzeum Zabawek w Karpaczu ul. Kolejowa 3
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia
10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. DZ. U z 2019 poz. 1781).
Dokumenty w języku polskim należy dostarczyć do dnia 22 maja 2022 r. osobiście
lub pocztą na adres: Miejskie Muzeum Zabawek ul. Kolejowa 3, 58-540 Karpacz lub na adres
mailowy: muzeum.zabawki@gmail.com
Muzeum Zabawek skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną
poinformowani o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.

Procedura naboru:
Proces rekrutacji będzie dwuetapowy.
1. Etap – polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych na podstawie nadesłanych aplikacji.
2. Etap – rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

