
PMA-ZPS-110-o2-2O21 Warszawa, dnia Q6.04.2021 r.

Państwowe Muzelum Archeologiczne w Warszawie (PMA)
url. Długa 52, 00-241 Warszawa

prrszuk,uje osób zaintr;resowanych podjęciem pracy na stanowisku
oPlEKUN EKsPozYcJl

w państwowe Muzeum Archeologiczne Ośrodek Magazynowo-StudYj nY 96-51't
Rybno ul. Parkowa 4

Wymiar łrtatu: pełny etat

Liczba sltanowisk pracy: 1

Rodzaj zatrudnienia, wymiar i rozkład czasu pracy: umowa o pracę w podstawowym

systemie czasu pracy.

Miejsce pracy:| państwowe [t/uz:eum Archeolo9iczne OŚrodek MagazYnowo-StudYjnY

96-514 Fliybno, ul. Parkowa 4

Do zadań osoby zatrudnionrej na stanowisku OPlEKUNA EKSPOZYCJ| będzie
należało:

. pTace rTlagazynowe przy zabytkach archeologicznych

. prowadzenie ewidencjiwypozyczeń zabytkow orrrz osob korzystającYch ze zbiorow

. u,lrzymetnieczystościwni]agazynachzbiorow

. prowad,zenie ewidencji wydawnictw PMA

. ulrzymanie czystości ,rv brudynku administracyjnym

. obsługer centrali telefclnic;znej

Wynra ga n ia związa ne zr:l sta n owis kiem pracy:

. u/yksztirłcenie: średnir:,

. cjokładnośc i sumiennośc,

. Llmiejęt,nośc pracy w::espole,

. llorn unikatywnośc,

. obsługia komputera r,ł,zarkresie programow biuro,wych (edytor tekstu)

Wyntragane dokumenty i oświadczenia:

. CV i list motywacyjny,

. ki,serok,cpiedokumentol,łrpotwierdzalącychposiadanewykształcenie,

. llsenokopie zaświadc;lell o ukończonych kursach, szkoleniach,

. l(lauzula informacyjnir (zzałącznik do ogłoszenia)

Miejsce i lforma składallia dokumentów:

Dokrumenty należy skłacaó tyko korespondencyjnie na adres: państwowe Muzeum

Archeologiczne, ui. Długa Ł;2, 00-241Warszawa z dopiskiem ,,dotyczy naboru na stano-

wisl,lo -.óptrxuN EKSpo;ZycJl w terminie do dnia 20-04-2021 (liczy się data wpły-
wu rlo muzeum).



Postępowanie z dokumentarmi:
Dr:lkumenty kandydata, ktory nie został zatwierdzony do przyjęcia na stanowisko
ob,jęte relkiutacją są przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania
st,:jsunku pracy Ż oŚooa ,łryłonioną w drodze rekrutacji. W w/w okresie kandYdaci

m()gą dclkonywac odbioru dokumentow za potwierdzeniem odbioru. PMA nie

oO§ła dokumentow kalndydatom, z wyjątkiem złożonych przez kandydatow w

ofeńach oryginałow dc,kumentow. Po upływie w/w okresu dokumenty kandYdatow są

pr otokoliarnie niszczone.
Kl a uzu l er i nform acyj n a (zzlłącznik do ogłosze n ia)

l nforrnacje dodatkowe:

ofeń,y, ktore wpłyną do pll,llA po wyzej określonym terminie nie będą rozpatrywane
(o zai:howaniu terminu deoycJuje data wpływu ofeńy do PMA),
io upłyvlie terminu do zło;żenia dokumentow zostanie ustalona lista kandYdatow, ktorzY

spełnLiają yy,,,magania formalne określone w ogłoszeniu o rekrutacji.

Kandydaci ilmieizczeni nir r,łrlw liście zostaną poinformowani telefonicznie o terminie
prze6:,rowadlzenia rozmow,y kwalifikacyjnej, ktora odbędzie się w Ośrodku
Magarynorlo-Studyjnym Paristwowego Muzeum Archeologicznego 96-5 1 4 RYbno,

ul. Pilrkowa 4.
Kandydaci, ktorzy nie zostaną zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej będą o tYm

fakcit; powiadomieni w formi,e pisemnej.
Kandydat z:atwierdzony cio pzyjęcia na stanowisko objęte rekrutacją jest niezwłoczrtie

zawiddamiany o tym fakr:;ie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru l;b
telef<lnicznie.
pozclstali kandydaci uczeistniczący w rekrutacji otrzymują pisemne zawiadomienia wraz

z poclziękowaniem za udz-iał w rekrutacji.
Dyrel<toi pMA zastrzeg;l sobie prawo przenłania lub odwołania rekrutacji na wolne

stanrrwisko pracy - w każ:dym czasie, bez podania przyczyny.
lnforrnacja o wyniku rekruiercji zostanie umleszczona w Biuletynie lnformacji Publiczrlej

oraz na tabrlicy ogłoszeń ]i'MA.

Dodtltkowel informacje ml>żrla uzyskac pod numerem tel. 605 301 277 (Pon-Pt. 8-15).
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