Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Pomocnik muzealny
.....................................................................................................................................
(nazwa stanowiska pracy)

2. Wymagania niezbędne:
1) Wykształcenie: zawodowe, średnie
3. Wymagania dodatkowe:
1) praca na wysokości pow. 3 m
2) umiejętności techniczne i manualne
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) wykonywanie prac porządkowych na terenie przylegającym do obiektu (odśnieżanie,
koszenie trawy i pielęgnacja zieleni),
2) utrzymywanie w czystości oraz wykonywanie prac konserwatorskich przy sprzęcie
wystawowym (naprawa, malowanie),
3) wykonywanie drobnych prac konserwatorskich przy meblach biurowych,
4) usuwanie usterek technicznych i dokonywanie koniecznych prac remontowych w
pomieszczeniach Muzeum i w przyległym do niego pomieszczeniach gospodarczych.
5. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody 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 p.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 przesłać w terminie do dnia 25
września 2014 r. do godz. 1200
pod adresem: Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile, ul. Browarna 7, 64-920 Piła
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko – pomocnik muzealny”
Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Muzeum Okręgowym im. St. Staszica w Pile
przy ul. Browarna 7 oraz na stronie www.muzeum.pila.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 67/211 07 80

