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'rulurót -Eti-"'Ó3nczne im. Marii Znarięrowskiej-Priifferowej w Toruniu przyjmuje
zgłoszeńakandydatów do pracy na stanowisko:

opiekun ekspozycji - pełny etat (40 godz. tygodniowo)

Miejsce pracy: Olenderski Park Etnograficzny, Wielka Nieszawka, ul. Mennonitów 14

1.0pis stanowiska (podstawowy zakres zadań)

1. Prace porządkowę w obiektach zabYkołvych i pomieszczęńachadministrdcyjnych
(sprzątanie, mycie okien, podłóg, wyposa:źenia, sanitariatów zużyciem środków
dezynfekujących).

2. Prace porządkowe na terenie Parku (utrzymanie zieleni: ogródki kwiatowe warzyvvne,

trawniki itp.).
3. Oprowadzanie zwiedzających po ekspozycji - udzielanie podstawolvych informacji o

obiektach (po otwarciu Parku w maju 2018 r.),
4. Dozorowanie ekspozycji w Parku -przedziŃ czasowy od godz. 8 do godz. 19 w

ramach obowiązującego czasu pracy (także sobo§, niedziele i święta).
5. Udział w montażu i demontażu wystaw.
6. IJdzińw pracach zńązanychzprzygotowartiem imprez muzealnych i ich obsługą.

2. \ilymagania

1. Pełna zdolność do czynności prawnych orazkorzystanie zpełnipraw publi cznych
oraz niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

2. Dobry stan zdrowiapozwalĄący nazatrudnienie na wskazanym stanowisku ( brak
przeciwwskazńdo pracy na wysokości do 3 m).

Wymagania dodatkowe: obowiązkowośó, odpowiedzialność, uczciwość, komunikatyłrnoŚÓ,
umiejętnośópracy w zespole. Mile widziane doświadczenie w zakresie odpowiadającym
charakterowi pracy na opisanym stanowisku.

III. Zgłoszenie powinno zawierać: dane do kontaktu, życiorys zuwzgLędnieniem
wyksźałcenia i doświadczeńawrazz oświadczeniem o wyrazeniu zgody naprzetwarzańęw
procesie rekrutacji danych osobowych za,wartychw ofercie pracy zgodnie z ustawą z dńa29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,.

1. Zgłoszenia można składać do dnia 9 marca 2018 r.:
2. osobiście lub listownie w sekretariacie Muzeum Etnograficznego w Toruniu, ul. WĄ

gen. Sikorskiego 19 (w godz.9.00-15.00),
3. pocńą elektroniczną na adres: kontakt@etnomuzeum.pl

Muzeum Etnografic,zne w Toruniu nie zwtacańożonych ofert i zastrzega sobie prawo
odpowiedzi na wybrane zgłoszenia. Zwybrarrymi kandydatami będą przeprowadzone
rozlnowy w uzgodnionym indywidua]nie terminie.
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