
PAŃSTWOWE MUZEUM NA MAJDANKU 

zatrudni 

ASYSTENTA MUZEALNEGO W DZIALE EDUKACJI 

 

Opis stanowiska: 

- prowadzenie muzealnej biblioteki, 

- organizowanie i prowadzenie projektów edukacyjnych w formie lekcji muzealnych, dni studyjnych, 

warsztatów i seminariów dla uczniów, studentów i dorosłych z Polski i zagranicy, 

- przygotowywanie materiałów dydaktycznych dla uczestników projektów edukacyjnych oraz 

nauczycieli i multiplikatorów zainteresowanych edukacją historyczną w miejscach pamięci, 

- udział w seminariach, warsztatach i konferencjach dotyczących problematyki muzealnej, w 

szczególności edukacji historycznej w kraju i za granicą, 

- udział w obsłudze ruchu zwiedzających, oprowadzanie stałej ekspozycji i wystawach czasowych. 

 

Wymagania: 

- wykształcenie wyższe humanistyczne, 

- biegła znajomość języka niemieckiego, 

- kreatywność w dziadzinie działań edukacyjnych i animacyjnych, 

- łatwość nawiązywania kontaktu z dużymi grupami publiczności, umiejętność organizacji i 

koordynacji prac w zespole, 

- wysoka kultura osobista. 

 

Mile widziane: 

- zainteresowanie historią II wojny światowej, 

- doświadczenie w pracy (w tym wolontariat, praktyki, staże etc.) w instytucjach kultury zajmujących 

się upamiętnianiem wydarzeń związanych z II wojną światową w Polsce i za granicą, 

- znajomość drugiego języka obcego. 

 

Oferujemy: 

- ciekawą i rozwijającą pracę, 

- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 

- pakiet świadczeń socjalnych. 

 

Życiorys i list motywacyjny prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres praca@majdanek.eu, w 

terminie do 31 października 2018 r. 

 

Prosimy o napisanie w tytule maila REKRUTACJA DO DZIAŁU EDUKACJI. 

 

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami w terminie do 6 listopada 2018 r. 

 

Prosimy dołączyć następującą klauzulę: 

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie 

pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia  1997 

r. i 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami.” 

 

 

mailto:praca@majdanek.eu


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. 

 


