Muzeum Narodowe w Poznaniu poszukuje pracownika na stanowisko pracy
kwalifikowanego opiekuna ekspozycji - praca w Muzeum Pałacu w Rogalinie, w
oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu
Do kluczowych obowiązków kwalifikowanego opiekuna ekspozycji będzie należało:
•
•

dozorowanie sal ekspozycyjnych w trakcie udostępniania muzeum zwiedzającym,
utrzymywanie czystości, ładu i porządku w salach ekspozycyjnych oraz w innych
wyznaczonych pomieszczeniach,

•

opieka nad zwiedzającymi, w tym udzielanie ogólnych informacji o ekspozycji, jej
rozmieszczeniu i zawartości,

•

współudział w organizacji i obsłudze wydarzeń muzealnych (np. warsztatów, spotkań,
prelekcji).
Wymagania, jakie powinien spełniać kandydat:

•

wykształcenie minimum zawodowe lub średnie,

•

otwartość na zdobywanie nowych doświadczeń, komunikatywność i umiejętność pracy
w grupie, zaangażowanie w wykonywaną pracę.
Oferujemy:

•
•

Ciekawą pracę w renomowanej instytucji kultury;
Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas zastępstwa nieobecnego pracownika
(na okres około 6 miesięcy lub dłużej) w wymiarze pełnego etatu.
Proces rekrutacji będzie przebiegał w 2. etapach:
•
•

Analiza nadesłanych dokumentów
Rozmowa kwalifikacyjna

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy wysłać na adres e-mail: mnp_kadry@mnp.art.pl,
przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście:
Muzeum Narodowe w Poznaniu, Dział Kadr
Al. Marcinkowskiego 9 (wejście od ul. Paderewskiego)
61-745 Poznań
Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy. Wybrani kandydaci zostaną
zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
W aplikacji prosimy o zamieszczenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonej
przeze mnie ofercie pracy (dokumentach rekrutacyjnych) przez Muzeum Narodowe w
Poznaniu, Aleje Marcinkowskiego 9, 61- 745 Poznań, w celu realizacji procesu rekrutacji
na stanowisko kwalifikowany opiekun eskpozycji, ogłoszenie o pracę nr 3/2019.
Aplikacje bez tej klauzuli nie będą brane pod uwagę.
Informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Muz
eum Narodowym w Poznaniu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum
Narodowego w Poznaniu (bip.mnp.art.pl), w zakładce „Oferty pracy/Zasady przetwarzania da
nych osobowych”.

Wszelkie pytania związane z prezentowaną ofertą pracy prosimy kierować do Pani Małgorzaty
Wilanowskiej - kierownik sekcji administracji Muzeum Pałacu w Rogalinie, tel. 61 81-38-803 lub
m.wilanowska@mnp.art.pl

