Dyrektor Muzeum Stanisława Staszica w Pile
ogłasza nabór na stanowisko
specjalista ds. edukacji i promocji
w Muzeum Stanisława Staszica w Pile

1. Wymagania niezbędne:
• Studia wyższe, udokumentowane posiadaniem: dyplomu ukończenia studiów pierwszego
i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich kierunek: historia lub kierunki
pokrewne
• Umiejętność samodzielnego tworzenia konspektów, zajęć edukacyjnych
uwzględniających różnorodne cele, metody i grupy wiekowe odbiorców
• Znajomość narzędzi promocji, w tym promocji w oparciu o social media
2. Wymagania dodatkowe:
• Doświadczenie w obszarze edukacji z zakresu dziedzictwa kulturowego i historii, w
szczególności w muzeach i innych instytucjach kultury.
• Orientacja w zakresie funkcjonowania instytucji kultury.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
• opracowanie edukacyjnej oferty muzeum oraz prowadzenie naboru uczestników zajęć,
• zbudowanie bazy danych odbiorców edukacyjnej oferty muzeum,
• organizacja lekcji muzealnych, warsztatów oraz wycieczek edukacyjnych,
• przygotowywanie bieżących raportów i sprawozdań okresowych z działalności edukacyjnej
• współpraca z instytucjami edukacyjnymi, placówkami oświatowymi, uczelniami i szkołami.
• tworzenie i redakcja tekstów do materiałów promocyjnych;
• przygotowywanie komunikatów prasowych;
• prowadzenie działalności popularyzatorskiej i promocyjnej
4. Wymagane dokumenty:
1) List motywacyjny oraz CV zawierające informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko,
data urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do
korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego
zatrudnienia,
2) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
3) Kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia.
5. Sposób składania dokumentów:
1) Dokumenty z dopiskiem „Nazwa stanowiska” należy składać w zamkniętych kopertach na adres
Muzeum Stanisława Staszica w Pile, ul. Browarna 18, 64-920 Piła lub osobiście w siedzibie Muzeum
lub drogą mailową na adres biuro@muzeumstaszica.pl
2) Termin składania ofert od 15.10.2021 r. do 25.10.2021r. do godz.16.00
3) Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
4) Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone pozytywnie, będą powiadomione o terminie rozmowy,
telefonicznie.
5) Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane,
a dokumenty przez nie złożone po zakończeniu rekrutacji zostaną zniszczone.

6) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona
https://bip.muzeumstaszica.pl/ oraz na tablicy informacyjnej.
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6. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest
Muzeum Stanisława Staszica, 64-920 Piła, ul. Browarna 18, NIP: 764-125-75-93, reprezentowany
przez Dyrektora Muzeum.
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Robert Erdmann. Można się
z nim kontaktować poprzez adres email iod@muzeumstaszica.pl w sprawach dotyczących
przetwarzania Państwa danych osobowych, a w szczególności w zakresie realizacji Państwa praw
dotyczących dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania
czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.
3) Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane
w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Podanie innych danych
w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie
tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak
wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
4) Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora oraz
podmioty współpracujące w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji,
z którymi Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia.
5) Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane
przez okres 3 miesięcy licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacji, przy czym jako zakończenie
procesu rekrutacji uznaje się moment podpisania umowy przez wybranego kandydata.
6) Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:
i. dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z postanowieniami art. 15 RODO;
ii. sprostowania swoich danych osobowych, zgodnie z postanowieniami art. 16 RODO;
iii. usunięcia swoich danych osobowych, zgodnie z postanowieniami art. 17 RODO;
iv. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, zgodnie z postanowieniami art. 18
RODO;
v. przenoszenia swoich danych, zgodnie z postanowieniami art. 20 RODO;
vi. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, zgodnie
z postanowieniami art. 21 RODO;
vii. wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z postanowieniami art. 77 RODO.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest
niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych
danych jest dobrowolne.

