MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Pomoc sezonowa w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku w charakterze pomocy muzealnej
na podstawie umowy zlecenia
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa stanowiska pracy)

Poszukujemy osób chętnych do pracy w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.
Ilość etatów – 10
1. Wymagania:
- status ucznia lub studenta,
- ukończony 18 rok życia,
- wysoka kultura osobista,
- komunikatywność,
- zainteresowanie kulturą regionu,
- znajomość języka angielskiego/niemieckiego będzie dodatkowym atutem.
2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- ochrona i dozór pomieszczeń wystawowych,
- czuwanie nad przestrzeganiem przepisów porządkowych przez osoby zwiedzające,
- wykonywanie prac pomocniczych przy montażu i demontażu wystaw eksponowanych na salach
wystawowych,
- odpowiedzialność za powierzone do opieki mienie, tj.: urządzenia, sprzęt i materiały,
- dbałość o utrzymywanie porządku i estetykę w miejscu pracy, jak też wokół budynków wchodząc
w skład kompleksu Muzeum,
- pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć edukacyjnych prowadzonych przez pracowników
merytorycznych.
3. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny oraz CV,
b) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (formularz załączony
do informacji o naborze na stronie www.muzeum.slupsk.pl).
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy w terminie do dnia 10.06.2022 r. godz. 15:30
pod adresem Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, 76 -200 Słupsk, ul. Dominikańska 5-9 w
zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na pomoc muzealną w Muzeum Pomorza Środkowego
w Słupsku” lub drogą elektroniczną (skany wymaganych dokumentów na adres e-mail:
sekretariat@muzeum.slupsk.pl z w/w dopiskiem w temacie wiadomości.)
Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niezakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu lub
niewybranych w drugim etapie konkursu będą podlegały protokolarnemu zniszczeniu w
przypadku ich nieodebrania w terminie upływie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru.
Ogłoszenie zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Muzeum Pomorza Środkowego
w Słupsku, przy ul. Dominikańskiej 5-9 oraz na stronie internetowej www.muzeum.slupsk.
w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dyrektor
Muzeum Pomorza Środkowego
w Słupsku
Marzenna Mazur
Słupsk, dn. 27.05.2022 r.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy:
1. Administratorem danych jest: Muzeum Pomorza Środkowego z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 5-9 w Słupsku.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@muzeum.slupsk.pl oraz pisemnie na adres siedziby
Administratora wskazanym w pkt 1).
3. Podanie danych osobowych w CV lub innym dokumencie aplikacyjnym jest dobrowolne, lecz konieczne do
przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
4. Podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
5. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w Warszawie.
7. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez
miesiąc od dnia przesłania CV lub innych dokumentów aplikacyjnych.
8. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

