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

Historyk sztuki – asystent muzealny/adiunkt
w Dziale sztuki
Warunki pracy na stanowisku:
 rodzaj umowy – umowa o pracę
 wymiar czasu pracy – 1/1 etatu
 miejsce wykonywania pracy – Muzeum Okręgowe w Pile
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 prowadzi dział sztuki i organizuje pracę tego działu, plany związane z działaniami działu
przedstawia do akceptacji dyrektorowi,
 naukowo opracowuje zbiory działu sztuki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
a. prowadzi księgi inwentarzowe,
b. opracowuje karty katalogowe,
c. prowadzi i na bieżąco uzupełnia elektroniczną bazę danych
 dba o bezpieczeństwo i właściwe przechowywanie zbiorów, dba o muzealia swojego działu
udostępnione na wystawie stałej, bierze udział w okresowych inwentaryzacjach zbiorów,
 przygotowuje rekomendacje w zakresie zakupów,
 dokonuje wyboru muzealiów do przeprowadzenia zabiegów konserwatorskich, nadzoruje
prace zabezpieczające i konserwujące,
 opracowuje wyniki własnych badań naukowych,
 przygotowuje opracowania do wydawnictw muzealnych i innych,
 prowadzi działalność oświatową i popularyzatorską
a. opracowuje scenariusze i katalogi wystaw stałych, czasowych i objazdowych,
b. organizuje wystawy,
c. oprowadza wycieczki i osoby indywidualnie zwiedzające muzeum, pełni dyżury
merytoryczne,
d. propaguje wiedzę o sztuce w mediach, promuje działalność działu i muzeum, kreuje
jego pozytywny wizerunek,
e. wygłasza referaty naukowe na sesjach, prelekcje, pogadanki, odczyty w szkołach i
instytucjach.
Od kandydatów oczekujemy:
 ukończonych studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z zakresu
historii sztuki
 wiedzy merytorycznej i żywego zainteresowanie sztuką XVIII – XX wieku;
 umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, odpowiedzialności, skrupulatności,
systematyczności.
Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu działań i projektów edukacyjnych, animacyjnych lub
artystycznych.
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, doświadczenie i umiejętności
Kompletne dokumenty aplikacyjne należy przesłać w terminie do dnia 19.06.2022 r. na adres:
muzeum@muzeum.pila.pl lub dostarczyć osobiście do Muzeum Okręgowego ul. Browarna 7

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.”

Dodatkowych informacji na temat specyfiki pracy działu oraz zadań kierownika udziela Kierownik
Referatu Kadr tel. 67 211 07 80.
Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Z Regulaminem naboru można się zapoznać na stronie: http://muzeum.pila.pl/o_muzeum.php?lang=pl&id_strony=591

Klauzula informacyjna wobec kandydata ubiegającego się o pracę w Muzeum Okręgowym im. St. Staszica w
Pile
Zgodnie z art. 13 i art. 14 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1- zwane dalej RODO, informuję, iż:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Okręgowe im. St. Staszica w Pile z siedzibą: ul.
Browarna 7, 64-920 Piła.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: numer tel. 67 211 07 80.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na w/w stanowisko i
nie będą udostępniane innym odbiorcom oraz nie będą wykorzystywane do procesów rekrutacji na
inne stanowiska o ile nie wyrazi Pani/Pan na to zgody.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie procesu
rekrutacyjnego.
Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej ani przetwarzać danych w sposób zautomatyzowany.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata na
stanowisko, po tym okresie zostaną zniszczone.
Na podstawie art. 15 -21 RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
1)

2)

3)
4)
5)

żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich
sprostowania (poprawiania), uzupełniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (nie wpływa to na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem),
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w
Warszawie 00- 193, ul. Stawki 2.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia
udziału w procesie rekrutacyjnym.
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa
się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

