
MUZEUM POMORZA SRODKOWEGO W SLUPSKU
OGLASZA NAB6R NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Adiunkt w Oddziale Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku - Muzeum Wsi Stowinskiej w Klukach

(nazwa stanowiska pracy)
1. Wymagania niezbfdne:

Wyksztatcenie wyzsze - etnografia, etnologia, antropologia kulturowa.

Zatrudnienie w ramach umowy z Powiatowym Urzedem Pracv w Stupsku. dla kandydata do 30 r.z.
(wvmagane zareiestrowanie w PUP w Stupsku/Ustce)

2. Wymagania dodatkowe:

umieje,tnosc obstugi komputera i innych urzadzeri biurowych, umieje,tnosc wspotpracy, umieje,tnosc
tatwego nawiazywania kontaktu, komunikatywnosc.
umiejQtnosci dodatkowe: znajomosc je,zyka niemieckiego, zainteresowania historic i kultura, Pomorza,
tatwosc tworzenia tekstow (tzw. Jekkie pioro"), umieje.tnosc pracy w programie graficznym

3. Zakres wykonywanych zadah na stanowisku:
1) Zadania qtowne

Miejsce pracy: Kluki gm. Smotdzino, Oddziat Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku - Muzeum Wsi
Stowiriskiej w Klukach

wspokjczestnictwo w pracach zwiazanych z gromadzeniem zbiorow muzealnych,
opracowywanie naukowe muzealiow zgodnie z wymogami obowia^zujacymi w MPS, uczestnictwo w
badaniach terenowych dotyczacych Pomorza, zwtaszcza ziemi stowiiiskiej, opracowywanie tematow
zwiazanych z kultura^Stowihcow, ziemi stowihskiej i Oddziatu w zwiazku z przygotowaniem tekstow
popularyzatorskich, informacji dla mediow, studentow i innych, wspotuczestnictwo w organizacji wystaw
czasowych i statych, wspotuczestnictwo w przygotowywaniu scenariuszy i organizacji imprez
plenerowych, prowadzenie strony internetowej Oddziatu
2) Zadania pomocnicze

prowadzenie dokumentacji fotograficznej wydarzeii odbywajacych si? w Oddziale, oprowadzanie
po Oddziale, uczestnictwo w wydarzeniach promocyjnych, pomoc w prowadzeniu lekcji muzealnych,
pelnienie dyzurow merytorycznych

3) Zadania okresowe
uczestnictwo w inwentaryzacji, wspotudziat w wydarzeniach

4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny oraz CV zawierajace oswiadczenie kandydata o wyrazeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawa^ z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. nr 101, poz. 926 z pozn. zm.)

2) kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegajacej sie, o zatrudnienie,
3) kserokopie swiadectw pracy (jesli takie posiada) lub oswiadczenie kandydata w przypadku

trwajacego stosunku pracy,
4) oswiadczenie kandydata o braku przeciwwskazah zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
5) kserokopie dokumentow potwierdzajace wyksztatcenie i kwalifikacje zawodowe,
6) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiej^tnosciach.



Wymagane dokumenty aplikacyjne nalezy sktadac lub przesytac w terminie do dnia
31 marca 201 8r. do godz. 12:30 pod adresem Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku,
76 - 200 Stupsk, ul. Dominikahska 5-9, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: ,,Nabor na wolne
stanowisko pracy Adiunkta w Oddziale Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku - Muzeum
Wsi Stowihskiej w Klukach.

Aplikacje, ktore wptyna^do Muzeum po wyzej okreslonym terminie nie b§da. rozpatrywane.

Z Regulaminem naboru mozna si§ zapoznac w Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku przy
ul. Dominikahskiej 5-9 oraz na stronie www.muzeum.slupsk.pl. w Biuletynie Informacji Publicznej
Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod numerem telefonu (59) 842 40 81/82.

Ogtoszenie zamieszczone zostato na tablicy ogtoszeii w siedzibie Muzeum Pomorza Srodkowego w
Stupsku, przy ul. Dominikahskiej 5-9 oraz na stronie internetowej www.muzeum.slupsk. w Biuletynie
Informacji Publicznej.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Pomorza Srodkowego z siedziba, w
Stupsku (76-200), ul. Dominikahska 5-9. Podane dane osobowe b^da, przetwarzane wytqcznie
w celu koniecznym do przeprowadzenie post^powania rekrutacyjnego, zawarcia w przysztosci
umowy oraz w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych. Dane zbierane sa, dla
potrzeby obecnej rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne celem wzî cia
udziatu w post^powaniu rekrutacyjnym. Ma Pan/Pan! prawo dost§pu do tresci swoich danych
oraz ich poprawienia.

Stupsk, dn. 27.02.201 8r.
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