
Dyrektor Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie ogłasza nabór 
na stanowisko adiunkta. 

Termin składania dokumentów: do 10 września 2018 r. 

Możliwy termin zatrudnienia w instytucji: od 15 września 2018 r. 

Zakres obowiązków: 

 inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowanie gromadzonych muzealiów i 
materiałów dokumentacyjnych; 

 zabezpieczanie muzealiów, w miarę możliwości zabezpieczanie stanowisk 
archeologicznych, oraz opieka nad kolekcjami i zabytkami ruchomymi spoza Muzeum, 
wpisanymi na wniosek ich właściciela do rejestru zabytków; 

 organizacja i prowadzenie badań, ekspedycji naukowych ; 
 udział w pracach związanych z wystawiennictwem: organizowanie wystaw  , dbałość o 

ekspozycję stałą; prowadzenie działalności oświatowej; 
 udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i oświatowych; 
 opracowywanie katalogów, przewodników wystaw, wyników badań wykopaliskowych i 

ekspedycji oraz wydawnictw popularnonaukowych z zakresu działalności Muzeum; 
 współdziałanie w zakresie popularyzacji wiedzy o historii i tradycji regionu z instytucjami, 

organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach, szczególnie z terenu działania 
Muzeum; 

 dokumentowanie za pomocą aparatu i kamery ważnych wydarzeń z pracy muzeum 
 profesjonalna obsługa  ruchu turystycznego – oprowadzanie po muzeum i jego najbliższym 

otoczeniu; 

 udzielanie na bieżąco informacji na temat  historii Muzeum, jego zbiorów i ekspozycji;  

 udział w organizacji  imprez na terenie Muzeum; 

 prowadzenie działalności oświatowej dla szkół : prelekcje , wykłady dla młodzieży na 
terenie Muzeum , szkół lub zabytków; 

 opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji planistycznej z zakresu przygotowań   
obronnych, zgodnie z potrzebami oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

Wymagania niezbędne: 

• wykształcenie wyższe magisterskie: historia sztuki, historia  

 • obsługa komputera:  MS Office 

•wysoka kultura osobista; 

• rzetelność, otwartość w kontaktach międzyludzkich; 

• samodzielność w działaniu, zdolności organizacyjne; 

Wymagania dodatkowe: 

• zainteresowanie  historią i kulturą regionu; 

•znajomość historii i zabytków regionu; 



• znajomość  języków obcych. 

Oferujemy: 

• umowę o pracę  

• pracę w prestiżowej instytucji kultury  

Rekrutacja: 

I etap – przesłanie listu motywacyjnego oraz CV wraz z kserokopiami dokumentów 
potwierdzającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, kserokopiami świadectw pracy 
oraz innymi dokumentami potwierdzającymi posiadane kwalifikacje i umiejętności. 

W składanej dokumentacji należy złożyć następujące  oświadczenie: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na 
stanowisko adiunkta, prowadzonej przez Muzeum Zbrojownię na Zamku w Liwie. Podstawa 
prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 - Dz. 
Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1.  Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o 
przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania 
zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.  Jednocześnie oświadczam ,że podanie moich 
danych osobowych było dobrowolne”. 
Dokumentację należy złożyć w terminie do 10 września 2018 r. do godziny 16 osobiście w 
sekretariacie Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie  lub korespondencyjnie na adres: 
Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie ul. S. Batorego 2    07-100 Węgrów. 

Do I etapu zakwalifikują się tylko te oferty, które wpłyną do Muzeum Zbrojowni na Zamku w 
Liwie do dnia 10 września 2018r. 

Na kopercie należy umieścić następującą treść: „Nabór na stanowisko adiunkta”. 

II etap – rozmowa kwalifikacyjna 

O terminie drugiego etapu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 

Informacje dodatkowe 

Muzeum zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.   

Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie informuje, że administratorem danych osobowych  
jest Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie , ul. S. Batorego 2 , 07-100 Węgrów                 
telefon: 25 792 57 17.   
Inspektor Ochrony Danych: Karolina Szczepanik telefon :725 461 401 
Dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu rekrutacji art. 22¹§1 Kodeksu Pracy. 
Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat po zakończeniu 
rekrutacji. Jednocześnie informuję ,że osoby biorące udział w rekrutacji mają prawo do 
żądania od Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie dostępu do  swoich danych osobowych , 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania . Ponadto osoby składające ofertę 
mają  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
 

http://tematy.biznes.gazetaprawna.pl/tematy/u/ue?utm_source=gazetaprawna.pl&utm_medium=referral&utm_campaign=link-w-art

