
 

MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU 
 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO  
 

Pracownik  w Dziale  Konserwatorskim– Asystent konserwatora / Konserwator malarstwa i 
rzeźby polichromowanej 

(nazwa stanowiska pracy) 
 

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy 
Asystenta konserwatora / Konserwatora malarstwa i rzeźby polichromowanej w Dziale 
Konserwatorskim,  
 
 
1. Wymagania niezbędne: 
 

    1) Wykształcenie  wyższe magisterskie – kierunek konserwacja i restauracja dzieł sztuki. 
 

 
2. Wymagania dodatkowe: 
 
2.1. Wymagany profil – konserwacja malarstwa i drewna polichromowanego. 
2.2. Doświadczenie zawodowe poza instytucjami kultury przy wykonywaniu podobnych czynności nie 
jest wymagane, ale wskazane 
      
2.3. Umiejętności zawodowe: 

1)  Konserwacja i restauracja obrazów (głównie olejnych) oraz rzeźb drewnianych polichromowanych. 
2)  Znajomość zasad profilaktyki konserwatorskiej. 
3) Znajomość języka obcego. 
4) Znajomość obsługi komputera. 
5) Umiejętność współpracy i pracy w zespole. 
 
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 
 

1/ Zadania główne: 
a) Konserwacja obiektów z zakresu malarstwa i drewna polichromowanego 
b) Wykonywanie dokumentacji konserwatorskich z przeprowadzonych prac  
c) Sporządzanie opinii konserwatorskich  
d) Wykonywanie przeglądów konserwatorskich w magazynach i na salach ekspozycyjnych 
pod względem stanu zachowania obiektów i warunków ich eksponowania 
e) Wdrażanie i przestrzeganie profilaktyki konserwatorskiej w muzeum 
 
 2/ Zadania pomocnicze: 
a) Udział w pracach interwencyjnych, np. dezynfekcja i dezynsekcja obiektów 
b) Uczestniczenie w organizowaniu nowych pracowni konserwatorskich MPŚ w spichlerzach 
c) Doskonalenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych- 
 
3/  Zadania okresowe 
a)  Działania edukacyjne 
b) Współorganizowanie muzealnych wydarzeń cyklicznych, np. Noc Muzeum lub okolicznościowych 
c) Uczestnictwo w inwentaryzacji 
 



4. Wymagane dokumenty: 
 

1) list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu na przetwarzanie 
danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia     29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

2) kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
3) kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku 

trwającego stosunku pracy, 
4) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska, 
5) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 
6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
7) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 
 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesyłać w terminie do dnia 16 grudnia 2016 
r. godz.12:3o  pod adresem Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, 76 – 200 Słupsk, ul. 
Dominikańska 5-9 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko w Dziale 
Konserwatorskim ” (Asystent/Konserwator).  
 
Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
 
Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku przy ul. 
Dominikańskiej 5-9 oraz na stronie podmiotowej w BIP www.muzeum.slupsk.pl. Dodatkowe 
informacje można uzyskać pod numerem telefonu (59) 842 40 81/82.wew. 316 lub 320 

 
 
Słupsk, dnia 2016.12.02       Dyrektor 
        Muzeum Pomorza Środkowego 
         w Słupsku 
              Marzenna Mazur  
     


