
                                           Państwowe Muzeum na Majdanku  
         zatrudni na zastępstwo  

                   na stanowisko asystenta konserwatorskiego w Dziale Muzealiów                                               

Poszukujemy osoby samodzielnej i kreatywnej, entuzjastycznie nastawionej do pracy i nowych 

wyzwań, chętnej do podnoszenia swoich kwalifikacji, komunikatywnej i potrafiącej pracować 

zespołowo. 

Opis stanowiska: 

 konserwacja i restauracja muzealiów (m.in. drewno, skóra, metal, plastik, obiekty 

łączone z kilku materiałów ) 

 konserwacja zapobiegawcza 

 wykonywanie dokumentacji konserwatorskiej do prowadzonych prac i wprowadzanie 

danych do kart ewidencyjnych w bazie Musnet w zakresie konserwacji 

 okresowa kontrola stanów zachowania muzealiów w magazynach, na ekspozycji oraz 

sporządzanie opinii konserwatorskich  

 przygotowywanie zaleceń konserwatorskich 

 nadzór konserwatorski nad bezpiecznym obchodzeniem się z obiektami, w 

szczególności nad przechowywaniem, wystawami i transportem, fotografowaniem i 

filmowaniem 

 opracowywanie długofalowych planów konserwatorskich oraz programów doraźnej 

konserwacji zbiorów i profilaktyki konserwatorskiej  

Wymagania: 

 wykształcenie wyższe – ukończone studia magisterskie na kierunku Konserwacja i 

Restauracja Dzieł Sztuki 

 doświadczenie w pracach konserwatorskich przy obiektach zabytkowych, w tym 

wykonanych ze skóry, drewna, metalu 

 znajomość zasad opieki i profilaktyki konserwatorskiej nad zabytkami 

 umiejętność opracowywania ekspertyz i dokumentacji konserwatorskich 

 znajomość  obsługi komputera szczególnie do katalogowania zbiorów muzealiów oraz 

do cyfrowej obróbki zdjęć 

 staranność i zaangażowanie 

Mile widziane: 

  doświadczenie w pracy w muzeum 

  znajomość język obcego 

Oferujemy: 

 umowę o pracę na czas zastępstwa; 

 pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole; 

 możliwość rozwoju zawodowego 

 pakiet świadczeń socjalnych 

 



Życiorys i list motywacyjny prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres 

praca@majdanek.eu 

 w terminie do 25.04.2018 r. 

Prosimy o napisanie w tytule e-maila REKRUTACJA – DZIAŁ MUZELIÓW 

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami w terminie do 30.04.2018 r. 

 

Prosimy załączyć następującą klauzulę: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)” 

 

 


