MUZEUM POMORZA SRODKOWEGO W SLUPSKU
OGLASZA NABOR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Pracownik ds. obstugi w Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku
(nazwa stanowiska pracy)

Kandydat w zaleznosci od kwalifikacji i stazu pracy zostanie zatrudniony na jednym z wymienionych
stanowisk: opiekun ekspozycji, kwalifikowany opiekun ekspozycji, starszy kwalifikowany opiekun
ekspozycji.
Hose etatow -1
Miejsce pracy: Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku
1. Wymagania niezb^dne:
tlmiejejfiosc obstugi kasy fiskalnej.
2. Wymagania dodatkowe:
dyspozycyjnosc, umiejQtnosc tatwego nawiazywania kontaktu, wysoka kultura osobista,
komunikatywnosc, umieje.tnosc pracy w zespole
3. Zakres wykonywanych zadah na stanowisku:
Zadania gtowne
• sprawowanie opieki nad ekspozycjami muzealnymi, dbanie o bezpieczehstwo eksponatow
• prace porzadkowe
• utrzymywanie porzadku na salach ekspozycyjnych oraz w innych pomieszczeniach Muzeum (w tym
w toaletach)
• udzielanie podstawowych informacji zwiedzajacym na temat ekspozycji muzealnych
• prace pomocnicze przy montazu i demontazu wystaw czasowych
• codzienna, scista wspotpraca z pracownikami merytorycznymi petniacymi dyzur, w zakresie
organizacji pracy
• obstuga statych i cyklicznych imprez oraz zaj§c edukacyjnych organizowanych w Muzeum
• obstuga szatni
• sprzedaz wydawnictw i biletow wst^pu
4. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny oraz CV,
b) kwestionariusz osoby ubiegajacej si? o zatrudnienie wg obowiazujacego wzoru,
c) kserokopie dyplomow potwierdzajacych wyksztatcenie, fakultatywnie pozostate dyplomy i
swiadectwa,
d) fakultatywnie kserokopie zaswiadczeii o ukohczonych kursach, szkoleniach,
e) fakultatywnie referencje,
f) oswiadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach
sktadanych w zwiazku z naborem dla potrzeb niezb^dnych dla realizacji procesu rekrutacji,
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogolnego rozporzajJzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Wymagane dokumenty aplikacyjne nalezy sktadac lub przesytac w terminie do 20 wrzesnia 2019r.
godz. 12:30. pod adresem Muzeum Pomorza Srodkowego w Slupsku, 76 - 200 Slupsk,
ul. Dominikahska 5-9 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: ,,Nabor na wolne stanowisko pracownika
ds. obstugi w Muzeum Pomorza Srodkowego w Slupsku" lub skany wymaganych dokumentow na
adres e-mail: sekretariat@muzeum.slupsk.pl z w/w dopiskiem w temacie wiadomosci.
Aplikacje, ktore wpfyna^do Muzeum po wyzej okreslonym terminie nie b^da. rozpatrywane.
Z Regulaminem naboru mozna si? zapoznac w Muzeum Pomorza Srodkowego w Slupsku przy
ul. Dominikahskiej 5-9 oraz na stronie www.muzeum.slupsk.pl (BIP). Dodatkowe informacje mozna
uzyskac pod numerem telefonu (59) 842 40 81/82.
Ogloszenie zamieszczone zostato na tablicy ogtoszeri w siedzibie Muzeum Pomorza Srodkowego w
Slupsku, przy ul. Dominikahskiej 5-9 oraz na stronie internetowej www.muzeum.slupsk. w Biuletynie
Informacji Publicznej.
Slupsk,dn. 09.09.2019r.

Zgodnie z art. 13 ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 s.1 z
04.05.2016), dalej RODO informuj?, iz:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku z siedziba, przy ul. Dominikahskiej
5-9, 76-200 S»upsk.
2) W sprawach zwiazanych z ochrona. danych osobowych i realizacja.praw nalezy kontaktowac si? z Inspektorem Ochrony
Danych wyznaczonym u Administratora na adres e-mail: iod@muzeum.slupsk.pl oraz pisemnie na adres siedziby Administratora
wskazanym w pkt. 1).
3) Dane osobowe Kandydata przetwarzane b$da. dla potrzeb aktualnej rekrutacji na podstawie przepisow prawa - art. 22(1)
Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz wyrazonej zgody, gdy zakres danych przekracza przepisy prawa - zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. a RODO.
4) Dane osobowe nie b$da.przekazywane innym podmiotom, niz upowaznione na podstawie przepisow prawa.
5) Dokumenty aplikacyjne kandydata, ktory zostanie wytoniony w procesie rekrutacji, zostana. dota^czone do jego akt osobowych.
Dokumenty aplikacyjne osob, ktore w procesie rekrutacji zakwalifikowary si? do dalszego etapu, ale nie zostaty wybrane be.da.
odestane wraz z informacja. o wynikach rekrutacji.
6) Kandydatom przystuguje prawo do dost?pu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni?cia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (gdy dane sa. nieprawidtowe) oraz prawo do wniesienia skargi
do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych w zakresie ochrony danych osobowych.
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zakres danych osobowych wynikajacy z przepisow prawa jest obligatoryjny.
8) Zgoda moze zostac wycofania w dowolnym momencie co nie wptywa na zgodnosc z prawem przetwarzania, ktorego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Konsekwencja. wycofania si? ze zgody jest brak mozliwosci dalszego przetwarzania
danych, co wiaze si? z odrzucaniem/usuni?ciem aplikacji.

