Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Pomoc muzealna w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią
(nazwa stanowiska pracy)
Wolne miejsca pracy – 5
Warunki pracy na stanowisku:
• rodzaj umowy – umowa o pracę na czas określony (sezon turystyczny: od maja do końca
października)
• pełny wymiar czasu pracy
• godziny pracy – zgodnie z harmonogramem (również w soboty i niedziele)
• miejsce wykonywania pracy – Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią
2. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie min. średnie
2) umiejętność łatwego nawiązywania kontaktu, umiejętność swobodnego wysławiania się
3. Wymagania dodatkowe:
1) wysoka kultura osobista
2) umiejętność pracy w grupie
3) mile widziane zainteresowanie kulturą ludową regionu
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) oprowadzanie wycieczek i zwiedzających skansen indywidualnie
2) czuwanie nad bezpieczeństwem eksponatów
3) utrzymywanie czystości w obiektach architektury ludowej, w obrębie zagrody i ogrodach
4) pomoc w organizowaniu wystaw i imprez folklorystycznych
5. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie

kandydata „Wyrażam zgodę na przetwarzanie

moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w tym w CV, przez Muzeum Okręgowe im. St.
Staszica, ul. Browarna 7, 64-920 Piła, w celu udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym (zgodnie z art. 7 ust. 1
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) dalej „RODO”). Powyższa zgoda została
wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.”

2) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
3) kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe wykształcenie,
i umiejętności

doświadczenie

Jeżeli chciałby Pan/Pani otrzymywać od Muzeum Okręgowego im. St. Staszica w Pile w
przyszłości inne oferty pracy, prosimy o umieszczenie w CV następującej zgody: „Wyrażam zgodę
na przetwarzanie przez Muzeum Okręgowe im. St. Staszica, ul. Browarna 7, 64-920 Piła moich danych osobowych dla celów
przyszłych rekrutacji. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w terminie do dnia 21.04.2022 r.
w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią lub w Muzeum Okręgowym w Pile,
kompletne dokumenty można również przesłać na adres: muzeum@muzeum.pila.pl.
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 tel. 67 211 07 80 lub 67 286 60 90.

INFORMACJA DLA OSÓB PRZESYŁAJĄCYCH CV
Muzeum Okręgowe w Pile, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO), informuje Panią/Pana, że:
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z ubieganiem się Pani / Pana o pracę jest
Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica - siedziba: 64-920 Piła, ul. Browarna 7.
2) Cele przetwarzania Pani / Pana danych osobowych związane z rozpatrzeniem kandydatury przez potencjalnego
pracodawcę w zakresie, który udostępniła Pani / udostępnił Pan Muzeum określone są w ustawie z dnia 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz
sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO), jak też
wynikają z wyrażonej dobrowolnie przez Panią / Pana zgody na przetwarzanie przekazanych danych w celach
rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO).
3) Podanie przez Panią / Pana danych osobowych potencjalnemu pracodawcy ma charakter dobrowolny, niemniej jest
warunkiem koniecznym do rozpatrzenia przez Administratora Danych mojej kandydatury, jako osoby zainteresowanej
podjęciem pracy w Muzeum.
4) Dotyczące Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Muzeum, w tym
profilowaniu.
5) Przysługują Pani / Panu prawa:
 dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii,
 sprostowania (poprawiania) danych,
 usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 do ograniczenia przetwarzania danych,
 do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),
 wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5) Administrator danych osobowych, przechowywał będzie dotyczące Pani / Pana dane osobowe przez okres wskazany w
przywołanych wyżej przepisach prawa pracy, a w przypadku niezatrudnienia mnie przez okres nie dłuższy niż 90 dni od
daty przekazania przez Panią / Pana informacji o charakterze rekrutacyjnym.
6) Dotyczące Pani / Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa oraz podwykonawcom związanym z Muzeum – firmy informatyczne, kancelarie prawne.
7) Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego.
8) W sprawach dotyczących spraw związanych z przetwarzaniem przez Muzeum danych osobowych prosimy o
skontaktowanie się:
 telefonicznie: (67) 212 71 37
 drogą elektroniczną: muzeum@muzeum.pila.pl
 osobiście w siedzibie Muzeum - po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.
Dyrektor Muzeum Okręgowego w Pile

