
MUZEUM POMORZA SRODKOWEGO W SLUPSKU
OGLASZA NABOR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

RZEMIESLNIK w Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku Oddziale Etnografii Muzeum Kultury
Ludowej Pomorza w Swotowie i Mtynie Zamkowym w Stupsku.

(nazwa stanowiska pracy)

1. Wymagania niezb^dne:

Wyksztatcenie srednie techniczne lub zawodowe

2. Wymagania dodatkowe:

1) Wymagane prawo jazdy kategorii B oraz uprawnienia do prowadzenia ciajgnika rolniczego.

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

Miejsce pracy: Swotowo gm. Stupsk, Oddziat Etnografii Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swotowie
i Mtynie Zamkowym w Stupsku.

Wykonywanie drobnych napraw. Pomoc techniczna podczas imprez plenerowych organizowanych
przez Muzeum w Swotowie. Udziat w organizacji i prowadzeniu prac polowych na terenie Muzeum w
Swotowie. Udziat w pracach zwiazanych z roztadunkiem materiatow opatowych uzytkowanych do celow
grzewczych w Oddziale MKPL w Swotowie. Wykonywanie biezacych napraw i prac remontowych w
obiektach MKLP w Swotowie.

2) Zadania pomocnicze
Pomoc przy aranzacji wystaw muzealnych oraz zaj§c edukacyjnych dotyczacych budownictwa
wiejskiego na Pomorzu Srodkowym.

3) Zadania okresowe
Pomoc przy organizacji sezonu turystycznego w oddziale

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 si§ o zatrudnienie,
3) kserokopie swiadectw pracy Oesli takie posiada) lub oswiadczenie kandydata w przypadku

trwajacego stosunku pracy,
4) oswiadczenie kandydata o braku przeciwwskazan 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
29 stycznia 2018r. do godz. 12:30 pod adresem Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku,
76 - 200 Slupsk, ul. Dominikahska 5-9, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: ,,Nabor na wolne



stanowisko pracy RZEMIESLNIKA w Oddziale Etnografii Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w
Swotowie i Mtynie Zamkowym w Stupsku.

Aplikacje, ktore wptynavdo Muzeum po wyzej okreslonym terminie nie b^dajozpatrywane.

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 ogtoszeri 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. Dominikariska 5-9. Podane dane osobowe b$da_ przetwarzane wyta_cznie
w celu koniecznym do przeprowadzenie poste.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 wzi^cia
udziatu w post^powaniu rekrutacyjnym. Ma Pan/Pani prawo dostejpu do tresci swoich danych
oraz ich poprawienia.
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