
 

 

MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU 
 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 
 
 
 

ASYSTENT MUZEALNY w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku   
Oddziale Etnografii Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie i Młynie Zamkowym w 

Słupsku 
………………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa stanowiska pracy) 
 

1. Wymagania niezbędne: 
 

1) Wykształcenie wyższe magisterskie o profilu (specjalności):  
etnografia, etnologia, antropologia kultury 

 

2) Wymagania dodatkowe:  
Znajomość języków obcych,  zwłaszcza języka niemieckiego, kreatywność, inicjatywa, 
samodzielność w działaniu, umiejętność pracy w zespole, umiejętność nawiązywania kontaktów, 
komunikatywność.  

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
 

 1) Opracowywanie nowych form i metod promocji oddziału, promocja muzeum. Współpraca w 
organizowaniu imprez i wystaw czasowych, współuczestnictwo w przygotowywaniu scenariuszy 
i organizacji imprez plenerowych i wystaw. Opracowywanie tekstów na temat działalności 
muzeum oraz zamieszczanie informacji na stronie internetowej muzeum oraz współpraca z 
mediami. Prowadzenie lekcji edukacyjnych. Współdziałanie w pracach związanych z 
gromadzeniem i pozyskiwaniem zbiorów muzealnych. Opracowywanie naukowe muzealiów, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Opracowywanie tematów związanych z 
kultura materialną i niematerialną Pomorza oraz tekstów popularyzatorskich w tym zakresie. 
Współudział w prowadzonych badaniach terenowych dotyczących Pomorza. 
2) Prowadzenie dokumentacji fotograficznej wydarzeń muzealnych.  Oprowadzanie grup          
wycieczkowych oraz pełnienie nadzoru merytorycznego  w oddziale. 

 3) Udział w pracach inwentaryzacyjnych, udział w konferencjach, szkoleniach i innych 
 wydarzeniach związanych z bieżącą działalnością oddziału. 

 
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 14 lipca 2017r. 
pod adresem Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, 76 – 200 Słupsk, ul. Dominikańska 5-9 
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko Asystenta muzealnego w 
Oddziale Etnografii Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie i Młynie Zamkowym w Słupsku”.  
 
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 w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.muzeum.slupsk.pl. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (59) 842 40 81/82 wew. 320. 
 
Administratorem danych osobowych  jest Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, z siedzibą w 
Słupsku, ul. Dominikańska 5-9. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu 
koniecznym do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, zawarcia w przyszłości umowy oraz 
w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej 
rekrutacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne celem wzięcia udziału w postępowaniu 
rekrutacyjnym. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich pooprawiania. 

 
Słupsk, dnia 2017.07.06 
          DYREKTOR 
         Muzeum Pomorza Środkowego  
          w Słupsku  

          Marzenna Mazur 


