
 

Państwowe Muzeum na Majdanku  

Zatrudni na zastępstwo 

 ASYSTENTA MUZEALNEGO W CENTRUM OBSŁUGI ZWIEDZAJĄCYCH ze znajomością JĘZYKA 

NIEMIECKIEGO i ANGIELSKIEGO 

 

Opis stanowiska: 

- oprowadzanie zwiedzających po wystawie historycznej, wystawach multimedialnych i czasowych 
(w językach polskim, niemieckim oraz angielskim) 

- koordynacja i obsługa ruchu zwiedzających  
- udzielanie informacji zwiedzającym w punktach obsługi zwiedzających 
- pomoc w organizacji i obsłudze imprez i uroczystości muzealnych  
- organizowanie i prowadzenie odczytów i spotkań o charakterze popularyzatorskim oraz innych 

działań z zakresu animacji społeczno-kulturalnej i muzealnej  
- współpraca z osobą odpowiedzialną za aktualizację strony internetowej Muzeum  
- pełnienie dyżurów w soboty i niedziele, co najmniej raz w miesiącu 
- współpraca z opiekunem wystawy historycznej w zakresie nadzoru nad tą wystawą 

 

 
Wymagania: 

- wykształcenie wyższe humanistyczne 
- biegła znajomość języka niemieckiego i angielskiego w mowie i piśmie 
- zainteresowanie historią II wojny światowej 
- łatwość nawiązywania kontaktów z nowymi osobami 
- kreatywność w dziedzinie działań kulturalnych 
- dyspozycyjność i gotowość do pracy także w soboty i niedziele 
- wysoka kultura osobista 
- odporność na stres 
 
Mile widziane: 

umiejętność obsługi sprzętu elektronicznego. 
 

Oferujemy: 

- pakiet świadczeń socjalnych 

 

Życiorys zawierający klauzulę o wyrażaniu zgody na wykorzystanie danych osobowych do celów 

rekrutacji (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z 2016, poz. 922 z 

późniejszymi zmianami) wraz z listem motywacyjnym należy przesłać na adres praca@majdanek.eu w 

terminie do 20.09.2018 r. 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami w terminie do 25.09.2018 r. 

Prosimy o napisanie w tytule e-maila: REKRUTACJA – CENTRUM OBSŁUGI ZWIEDZAJĄCYCH 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych  
Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  
(Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami)  
1. administratorem danych osobowych jest Państwowe Muzeum na Majdanku;  



2. dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z przeprowadzeniem rekrutacji na 
stanowisko asystent muzealny;  
3. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;  
4. podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa (art. 22¹ Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 z późniejszymi zmianami).  
5. administrator danych usunie dane całkowicie i trwale po zakończeniu procesu rekrutacji 


