
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 lub kwalifikowany opiekun ekspozycji.

Hose etatow - 2

Miejsce pracy: Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku

Praca od srody do niedzieli, w godzinach 8:00 -16:00.

1. Wymagania niezb^dne:

Wyksztatcenie: min. srednie
Obstuga kasy fiskalnej.

2. Wymagania dodatkowe:
dyspozycyjnosc, umieje,tnosc tatwego nawiazywania kontaktu, wysoka kultura osobista,
komunikatywnosc, umiej^tnosc pracy w zespole.
3. Zakres wykonywanych zadah na stanowisku:

Zadania gtowne
• sprawowanie opieki nad ekspozycjami muzealnymi, dbanie o bezpieczeristwo 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 stafych i cyklicznych imprez oraz zaj§c edukacyjnych organizowanych w Muzeum

(w siedzibie w Stupsku oraz Oddziatach w Klukach i w Swotowie)
• 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, jesli sa, wymagane na stanowisku, o ktore
ubiega si§ kandydat, fakultatywnie pozostate dyplomy i swiadectwa,

d) kserokopie zaswiadczeh o ukohczonych kursach, szkoleniach, jesli sa^ one wymagane na
stanowisku o ktore ubiega si§ kandydat, fakultatywnie inne zaswiadczenia,

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) ogblnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016).



Wymagane dokumenty aplikacyjne nalezy sktadac lub przesytac w terminie do dnia 8 czerwca 2020r.
godz. 12:30 pod adresem Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku, 76 - 200 Stupsk,
ul. Dominikahska 5-9 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: ..Nabor na wolne stanowisko
Pracownika ds. obstuqi w Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku" lub skany wymaganych
dokumentow na adres e-mail: sekretariat@muzeum.slupsk.pl z w/w dopiskiem w temacie
wiadomosci.

Aplikacje, ktore wplynqdo Muzeum po wyzej okreslonym terminie nie b§d^ rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne kandydatow niezakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu lub
niewybranych w drugim etapie konkursu b§d^ podlegaty protokolarnemu zniszczeniu w przypadku
ich nieodebrania w terminie uptywie 2 tygodni od ogtoszenia wynikow naboru.

Z Regulaminem naboru mozna si§ zapoznac w Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku 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.

Ogtoszenie zamieszczone zostato na tablicy ogtoszeh w siedzibie Muzeum Pomorza Srodkowego w
Stupsku, przy ul. Dominikahskiej 5-9 oraz na stronie internetowej www.muzeum.slupsk. w Biuletynie
Informacji Publicznej.

Stupsk, dn.. 01.06.2020r.Muzeu^pY0mJmTS,dkowego

mgr Marzerma Mazur
STARSZY KUSTOSZ

W zwiazku z wejsciem w zycie rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporza.dzenie o ochronie
danych), informujemy:

1. Administratorem danych jest: Muzeum Pomorza Srodkowego z siedziba. przy ui. Dominikahskiej 5-9
w Stupsku.

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. Konsekwencjq niepodania danych osobowych b$dzie brak
mozliwosci udziatu w postepowaniu rekrutacyjnym.

4. Podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit a) rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzajdzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

5. Przystuguje Pani/ Panu prawo dostejju do tresci swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usuni^cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofni^cia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wptywu na zgodnosc z prawem
przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni§ciem.

6. Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urz^du Ochrony
Danych Osobowych w Warszawie.

7. Dane osobowe b^da. przetwarzane do momentu zakoriczenia prowadzenia rekrutacji, nie dtuzej jednak niz
przez miesi^c od dnia przestania CV lub innych dokumentow aplikacyjnych.

8. Dane osobowe kandydatow nie b^da. podlegaty zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Prosze o zawarcie w aplikacii zgody o nastepuiacej tresci:

Wyrazam zgod§ na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporza^zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzajdzenie o ochronie danych.


