Nisko, dnia 06.07.2018 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
Niżaoskie Centrum Kultury „Sokół”
37 – 400 Nisko, ul. Tadeusza Kościuszki 9
OGŁASZA II NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO

KUSTOSZ
w Niżaoskim Centrum Historii i Tradycji
1. Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe kierunkowe lub podyplomowe studia muzealnicze
2. Staż pracy w jednostkach muzealnych minimum 5 lat
3. Sprawna obsługa pakietu MS Office
4. Znajomośd przepisów prawa z zakresu muzealnictwa
2. Wymagania dodatkowe:
1. Kursy poszerzające posiadane kwalifikacje
2. Komunikatywnośd
3. Samodzielnośd, dobra organizacja pracy, systematycznośd, rzetelnośd
4. Odpornośd na stres, umiejętnośd pracy w zespole
5. Doświadczenie w pracy w instytucjach kultury
3. Zadania wykonywane na stanowisku:
1. Opracowywanie zasobów muzealnych czy archiwalnych zgodnie z obowiązującymi normami
2. Przygotowywanie wystaw
3. Wypełnianie ksiąg inwentarzowych oraz kart katalogu naukowego
4. Organizacja ekspozycji stałych i czasowych
5. Organizacja lekcji muzealnych, spotkao, debat i prelekcji
6. Promocja dziedzictwa kulturowego Ziemi Niżaoskiej
7. Gromadzenie zbiorów historycznych
4. Warunki pracy:
1. Rodzaj umowy – umowa o pracę
2. Wymiar czasu pracy – pełen etat
3. Miejsce pracy – Niżaoskie Centrum Historii i Tradycji
4. Godziny pracy- zgodnie z harmonogramem

5. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny podpisany przez kandydata
2. Życiorys zawodowy (CV) podpisany przez kandydata
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukooczone studia
podyplomowe, kursy, zdobyte uprawnienia, certyfikaty)
5. Kserokopie świadectw pracy
6. Oświadczenie z podpisaną klauzulą o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
6.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składad w sekretariacie Niżaoskiego Centrum Kultury „Sokół”,
ul. Tysiąclecia 12A, 37 – 400 Nisko, II piętro, pokój nr 213, w terminie do dnia 24.07.2018r., w zamkniętej
kopercie. Aplikacje, które wpłyną do NCK po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Kopertę należy opisad „II nabór na wolne stanowisko KUSTOSZ”.
7.

Informacje dodatkowe:
1. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych zakwalifikowani kandydaci zostaną
poinformowani telefonicznie
2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Niżaoskiego Centrum
Kultury „Sokół”
3. Z osobą wybraną w wyniku zakooczenia procedury naboru zostanie nawiązany stosunek pracy
4. Dyrektor może na każdym etapie procedury naboru od niej odstąpid

