Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego
Rynek 3
33-100 Tarnów
Dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie Andrzej Szpunar ogłasza nabór na stanowisko
asystenta muzealnego
Wymagania związane ze stanowiskiem:
I. Niezbędne
1. wykształcenie wyższe, humanistyczne
2. Posiadanie niezbędnej wiedzy z zakresu dziejów Tarnowa i regionu,
3. Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym, minimum B2
4. Praktyczna umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office)
5. Samodzielność
6. Łatwość nawiązywania kontaktów
7. Umiejętność pracy w zespole
8. Dyspozycyjność
II. Dodatkowe
1. Doświadczenie w organizowaniu imprez i wydarzeń kulturalnych
2. doświadczenie w realizacji projektów muzealnych lub edukacyjnych
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Prowadzenie kwerend naukowych i archiwalnych,
2. Opracowywanie scenariuszy działań edukacyjnych dla szkół wszystkich szczebli,
3. Opracowywanie scenariuszy wystaw czasowych i ich realizacja,
4. Uczestniczenie w pracach inwentaryzacyjnych oraz digitalizacyjnych,
5. Popularyzacja wiedzy związanej z działalnością Muzeum
Warunki pracy:
1. Rodzaj umowy: umowa o pracę
2. Wymiar czasu pracy: pół etatu, czas określony
3. Miejsce pracy: Siedziba Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Rynek 16, 33-100 Tarnów
4. Dyżury sobotnio-niedzielne
Wymagane dokumenty:
1. cv
2. list motywacyjny
3. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych
dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez
Muzeum Okręgowe w Tarnowie z siedzibą w Tarnowie, Rynek 3, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z póź. zm.)
Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Okręgowego w Tarnowie (w kancelarii)
Rynek 3, 33-100 Tarnów, przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
rynek@muzeum.tarnow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.11.2017 r. (go godz. 15.00) z
adnotacją: „Oferta na stanowisko: Asystent muzealny”.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani
Telefonicznie lub drogą mailową.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum Okręgowego w
Tarnowie www.muzeum.tarnow.pl
Muzeum Okręgowe w Tarnowie informuje, że odpowie tylko na wybrane oferty i nie zwróci
dokumentów złożonych w postępowaniu.

