DYREKTOR MUZEUM ZIEMI KOŚCIERSKIEJ
IM. DRA JERZEGO KNYBY W KOŚCIERZYNIE
OGŁASZA
KONKURS NA STANOWISKO
ASYSTENTA MUZEALNEGO

Stanowisko pracy:
Asystent muzealny
Wymiar czasu pracy:
Pełen etat
Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe, kierunek historia,
b) brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) znajomość zagadnień z zakresu muzealnictwa i administracji,
d) znajomość obsługi programów komputerowych,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
f) znajomość historii i kultury ziemi kościerskiej.
Wymagania dodatkowe:
a) znajomość języka niemieckiego lub angielskiego w stopniu komunikatywnym,
b) dokładność i staranność w wykonywaniu obowiązków.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) naukowe opracowywanie zbiorów muzealnych,
b) prowadzenie ksiąg inwentarzowych muzeum,
c) prowadzenie lekcji i warsztatów muzealnych,
d) oprowadzanie po muzeum,
e) przygotowywanie ekspozycji czasowych i publikacji,
f) realizacja imprez organizowanych przez muzeum,
g) pozyskiwanie środków zewnętrznych.
Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) CV z dokładnym podaniem przebiegu zatrudnienia wraz z oświadczeniem o
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata – zgodnie z Ustawą
z dnia 29.08.1997 r. tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późniejszymi zmianami,
c) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,
d) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, umiejętności oraz znajomość
historii i kultury ziemi kościerskiej,
e) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane. W
przypadku złożenia kopii dokumentów winny one być poświadczone za zgodność z
oryginałem przez kandydata.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu Muzeum Ziemi Kościerskiej im.
dra Jerzego Knyby w Kościerzynie przy ul. Rynek 9 w zaklejonych kopertach z napisem
„Konkurs na stanowisko asystenta muzealnego” w terminie do 29 stycznia 2018 r. do godz.
15.30. Oferty, które wpłyną do sekretariatu placówki po określonym wyżej terminie nie będą
rozpatrywane.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez dyrektora Muzeum Ziemi
Kościerskiej. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci
zostaną powiadomieni indywidualnie.
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