Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
pomoc muzealna w Muzeum Okręgowym im. Stanisława Staszica w Pile
(nazwa stanowiska pracy)
Wolne miejsca pracy – 2
Warunki pracy na stanowisku:
• rodzaj umowy – umowa o pracę na okres próbny, następnie na czas określony
• ½ etatu, niepełny wymiar czasu pracy
• godziny pracy – zgodnie z harmonogramem (również w soboty i niedziele)
• miejsce wykonywania pracy – Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile
2. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie min. zawodowe
3. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność obsługi kasy fiskalnej
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie kasy biletowej Muzeum (obsługa kasy fiskalnej)
2) obsługa punktu sprzedaży pamiątek oraz publikacji, punktu informacyjnego dotyczącego
zasad zwiedzania oraz ekspozycji
3) wystawianie zgodnie z obowiązującymi przepisami faktur VAT i rachunków
4) pilnowanie zbiorów muzealnych i majątku Muzeum na salach wystawowych
5) pilnowanie przestrzegania zasad zwiedzania przez gości Muzeum
6) zwracanie uwagi na właściwe warunki zabezpieczenia eksponatów
7) utrzymywanie czystości na salach wystawowych oraz pomieszczeniach biurowych
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) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
3) kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe wykształcenie, doświadczenie i
umiejętności
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia
26.09.2017 r. godz. 15.00 pod adresem: Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile,
ul. Browarna 7, 64-920 Piła w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne
stanowisko: pomoc muzealna w Muzeum Okręgowym w Pile”.
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.

