
Nabór na wolne stanowisko pracy- asystent muzealny w Dziale Historycznym. 

Miejsce: FUNDACJA MUZEUM PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO 

IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W BÓBRCE 

 

  

1. Wymagania niezbędne: 

• wykształcenie wyższe magisterskie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, 

(preferowane kierunki: historia, archiwistyka, kulturoznawstwo, turystyka i rekreacja, 

reklama, marketing lub pokrewne)  

• doświadczenie w planowaniu i zarządzaniu kampaniami reklamowymi w social 

media (w tym znajomość Facebook Ads), 

• bardzo dobra orientacja w internecie i trendach social media, 

• znajomość programów graficznych umożliwiająca samodzielne przygotowywanie 

grafik do mediów społecznościowych, 

• praktyczna umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office), 

• samodzielność, dobra organizacja pracy, inicjatywa i konsekwencja w działaniu, 

• umiejętność pracy nad wieloma zadaniami w jednym czasie, 

• łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole, 

• dyspozycyjność.         

2. Wymagania dodatkowe: 

• znajomość zagadnień z zakresu historii przemysłu naftowego, gazowniczego  

i rafineryjnego, 

• doświadczenie zawodowe w zakresie pracy w instytucjach muzealnych lub archiwach, 

• znajomość języka obcego, 

• umiejętność kreatywnego działania, komunikacji interpersonalnej, rzetelność, wysoka 

kultura osobista, 

• prawo jazdy kategorii B. 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:    

• merytoryczne opracowywanie muzealiów, 

• sporządzanie i prowadzenie dokumentacji ewidencji zbiorów, 

• udział w opracowywaniu scenariuszy wystaw, 

• tworzenie wystaw czasowych i objazdowych organizowanych przez Muzeum, 

• udział w działalności promocyjnej i wydawniczej Muzeum, 

• prowadzenie badań naukowych dotyczących historii przemysłu naftowego, 

• popularyzacja wiedzy związanej z działalnością Muzeum, 

• prowadzenie działań edukacyjnych, 

• uczestnictwo w kwerendach, 

• prace administracyjne i organizacyjne związane z funkcjonowaniem Działu 

Historycznego, 

• obsługa przewodnicka zwiedzających Muzeum (także w soboty, niedziele i święta, 

gdy placówka jest otwarta dla zwiedzających). 



4. Wymagane dokumenty: 

• list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 poz. 926 z p.zm.), 

• kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie 

• kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (szkolenia, 

kursy i inne) 

• kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata  

w przypadku trwającego stosunku pracy, 

• oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego 

stanowiska, 

• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopię dowodu osobistego 

• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania 

z pełni praw publicznych. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Fundacji 

Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza, ul. 

Kopalniana 35, Bóbrka, 38-458 Chorkówka (godz. Pracy 7.00-15.00 od poniedziałku do 

piątku) lub przesłać pocztą do dnia 15 stycznia 2020 r. 

Aplikacje, które wpłyną do Fundacji po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

. 

 

 


