
Muzeum Etnograficzne im. Marii ZRiunierowskiej-Prtifferowej w Toruniu przyjmuje
zg!,oszeniakandydatów do pracy na 2 stanowiska:

przewodnik - pełny etat

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

1.0pis stanowislła (podstawowy zakres zadań)

1. Oprowadz,anie nlłiedzająsych po ekspozycji w Parku Etnograficzrym.
2. Doz6r ekspozycj i, dbanie o bezpie;czeństwo ekspozycj i i nńedzający ch.
3. Udżińwptacaoh złłięanychzprzygotow,amem imprez muzealnych i ich obsługą,

prowad zeńe zaj ęć edukacyj nych.
Ą. Praee porządkowe w obiektach (sprzątani e z uĘciem detergentów) i na terenie Parku

Etnograficznego.
5. Praca w obowiązującym czasie pracy wedfug hirrmonogrłnu (takze soboty, niedziele

i święta).
6. Udzińfi/ móntażu i demontażr wystaw.

2. Wymagania

1. IVYksa'ałcenieĘżśzl, zgodne z zakresem działalności Muzeurn - firinimum licencjat.
2. Znajornośó jęrvkaobcego - angielski lub niemiecki.
3 . Pełna zdolirośĆ do czynności prawnych i korrystani a z pełni praw publi cmych orła

niekaralnoś ó za przestępstwa popełnione umyślnie.
4. Dobry stan zdrOwiapozwalający na zatudnienie na wskazan;łn stalrowisku ( brak

przeciwwskazń do pracy na wysokości do 3 m).

WYnagrrnia dodatkowe: obowiązkowość, odpowiedzialnośó, uczciwość, komunikatywność,
umiejętroś;ćPracy w zespole. Mile widziane doświadczenie w zakresie odpowiadającym
oharalłterowi ptacy na opisanyrn sfuurowisku.

IIl. Żgłaszenie pO*,inno żawierać: darie do kontaktu, liśt tnotywacyjny, życiorys ż
uwzględnieniern wyksźałcenia i doświadezetiawtazz oświadczerriem o wyrażeniu zgody na
przetwarlzżnie w procesie rekrutacji danych osobowych zawłrtychw ofercie pracy zgodńe z
ustawą zdnia29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,.

1. Zgłasz;enia można skladać do dnia 2j marca2018 r.:
2. oSobiście lUb listorłłrie w sekretariacie Muzeum Etńograficanego w Toruniu, ul. WĄ

gen Sikorskiego 19 (w godz.9.00-15.00),
3 . pac"^ą elektronic,zną na adres : kontakt@etnomuzeum.pl

Muzeutn Etnograficztre w Toruniu nie zwracańożonych ofert izastrzegasobie prawo
odPowiedzi na wybrane zgloszenia. Z wybranymi kandydatami będą przeprowadzone
rozrnoĘr w uzgodnionyrn indywidualnie terminie.
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