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Dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie  
Kazimierz Kurczab 

ogłasza nabór na stanowisko  
ASYSTENTA MUZEALNEGO 

DZIAŁ ETNOGRAFII – MUZEUM ETNOGRAFICZNE W TARNOWIE 
 
 
Wymagania związane ze stanowiskiem: 
 
1. Wykształcenie wyższe humanistyczne – preferowany kierunek etnografia (etnologia) 
2. Posiadanie niezbędnej wiedzy z dotyczącej tradycyjnej kultury Krakowiaków Wschodnich (materialnej, społecznej 

i duchowej) 
3. Znajomość metod digitalizacji zbiorów muzealnych i archiwalnych, 
4. Umiejętność tworzenia programów edukacyjnych dla różnych grup odbiorców (grupy szkolne, rodziny, seniorzy)  
5. Praktyczna umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office). 
6. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. 
7. Umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu i wielozadaniowość. 
8. Obsługa kasy fiskalnej i terminala. 
9. Kreatywność. 
10. Zdolności organizacyjne, samodzielność w działaniu, 

11. Dyspozycyjność. 
12. Uczciwość oraz rzetelność w wykonywaniu obowiązków. 
13. Wysoka kultura osobista. 

 
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 
 
1. Uczestnictwo w tworzeniu oferty edukacyjnej Muzeum dla różnych grup wiekowych dotyczących tematów : 

tradycyjna kultura Krakowiaków  Wschodnich, historia i kultura Romów oraz aktualnych wystaw czasowych. 
2. Prowadzenie lekcji muzealnych związanych z tematyką realizowanych wystaw oraz ustaloną ofertą edukacyjną. 
3. Inspirowanie tematyki badawczej i wystawienniczej. 
4. Wykonywanie obowiązków związanych z opracowywaniem, przechowywaniem i udostępnianiem zbiorów. 

5. Prowadzenie i uzupełnianie kart katalogowych muzealiów etnograficznych, zbiorów istniejących, jak też zbiorów 
nowych pozyskanych drogą darowizn lub zakupów. 

6. Opracowywanie i publikowanie artykułów dotyczących tradycyjnej kultury regionu tarnowskiego, a także publikacji 
dotyczących zbiorów, not katalogowych… 

7. Organizacja i udział czynny w spotkaniach, sesjach naukowych, konferencjach metodycznych zgodnych 
z profilem MOT.  

8. Uczestniczenie w organizowaniu lub organizowanie wystaw stałych i czasowych (w tym tworzenie scenariuszy 
ekspozycji) oraz przedsięwzięć o tematyce etnograficznej. 

9.  Przygotowanie i obsługa bieżąca wystaw stałych i czasowych. 

10. Prowadzenie kontroli wyznaczonych ekspozycji i informowanie o ewentualnych zmianach. 
11. Realizacja kwerend muzealnych. 
12. Udział w wydarzeniach organizowanych przez Muzeum, zgodnie z planem pracy. 
13. Sporządzanie doraźnej dokumentacji fotograficznej przy wykorzystaniu dostępnych środków technicznych. 

14. Udział w komisjach różnych konkursów o tematyce regionalnej stopnia gminnego, powiatowego, wojewódzkiego 
i krajowego. 

15. Obsługa zwiedzających podczas dyżurów w dni wolne od pracy, niedziela i święta. 
16. Wykonywanie innych prac związanych z merytorycznym i organizacyjnym funkcjonowaniem Muzeum 

wynikających z zarządzeń wewnętrznych, a także zlecanych przez przełożonego. 
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Warunki pracy: 
 
1. Rodzaj umowy: umowa o pracę  
2. Wymiar czasu pracy: ½  etatu, czas określony (6 miesięcy, z możliwością przedłużenia) 
3. Miejsce pracy: Muzeum Etnograficzne, ul. Krakowska 10, 33-100 Tarnów  
4. Liczba stanowisk: 1 
5. Dyżury muzealne polegające na obsłudze ruchu turystycznego w soboty, niedziele i święta 
6. Termin rozpoczęcia pracy: 1 marca 2022  
 
 
Wymagane dokumenty:   
 
1. CV 
2. List motywacyjny 
3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie. 
4. Oświadczenie dotyczące danych osobowych. 
 
Termin i miejsce składania ofert: 
 
1. Termin: do dnia 11 lutego 2022 r., do godz. 12.00. 
2. Miejsce: Kancelaria Muzeum Okręgowego w Tarnowie (pok. 108), Rynek 3, 33-100 Tarnów. 
3. Sposób składania dokumentów: pocztą lub do skrzynki na bramie Siedziby Muzeum, Rynek 3: w zamkniętej 

kopercie z adnotacją „Oferta na stanowisko: Asystent muzealny – Dział Etnografii” lub drogą elektroniczną na 
adres email: rynek@muzeum.tarnow.pl, w tytule wiadomości: „Oferta na stanowisko: Asystent muzealny – 
Dział Etnografii”. 

4. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne nie będą rozpatrywane. 
 
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie. 
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. 

 


