Dyrektor Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie
ogłasza rekrutację na stanowisko
pracownik muzeum - pracownik obsługi ekspozycji
I. Informacje dotyczące pracodawcy:
1. Nazwa pracodawcy Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie
2. Adres pracodawcy Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
3. Numer telefonu: 22 422 36 041 e-mail sekretariat@nmt.waw.pl
4. Osoba/y wskazana przez pracodawcę do kontaktów: Magdalena Szymczuk tel. 2242236041
e-mail: sekretariat@nmt.waw.pl; i Ewa Borawska e.borawska@nmt.waw.pl
II. Informacje dotyczące stanowiska, na którego dotyczy rekrutacja
1. Nazwa stanowiska: pracownik muzeum - pracownik obsługi ekspozycji
2. Liczba wolnych stanowisk pracy: 5
3. Miejsce wykonywania pracy: Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
4. Data rozpoczęcia pracy: 2022-01-24
5. Rodzaj umowy: umowa o pracę
6. System i rozkład czasu pracy: system równoważny do 11 godzin na dobę, praca wykonywana
od wtorku do niedzieli zgodnie z grafikiem (harmonogramem) czasu pracy
7. Wymiar czasu pracy: pełen wymiar, średnio 8 godzin na dobę
8. Praca w godzinach: od 9:30 do 20:30 według grafiku czasu pracy
9. Wysokość wynagrodzenia/kwota brutto: ok. 4 000.00 zł
10. System wynagradzania: miesięczny
11. Ogólny zakres obowiązków:
a) bieżący nadzór powierzonych wystaw na terenie Muzeum
b) utrzymanie czystości w godzinach otwarcia powierzonych wystaw
c) raportowanie potrzeb administracyjnych, eksploatacyjnych i organizacyjnych związanych
z wystawami
d) pełnienie podstawowych funkcji informacyjnych ogólnych i tematycznych na rzecz zwiedzających
e) animacja i moderacja w podstawowym zakresie tematycznym nadzorowanych wystaw
f) zabezpieczenie i ewakuacja zwiedzających w czasie zdarzeń alarmowych
g) udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach na terenie nadzorowanych wystaw
h) zabezpieczanie i wyłączanie z eksploatacji wadliwych stanowisk ekspozycyjnych
i) prowadzenie dziennika raportowego powierzonych wystaw
III. Oczekiwania pracodawcy
Pracodawca oczekuje od kandydatów do pracy:
a) wykształcenie: co najmniej średnie ogólnokształcące
b) umiejętności:
 podstawowa wiedza o ogólnej historii techniki i historii muzeum
 gotowość opanowania podstawowych zagadnień merytorycznych związanych z tematyką
nadzorowanych wystaw
 łatwość nawiązywania dialogu merytorycznego w podstawowym zakresie
 otwarty i asertywny stosunek do otoczenia
c) doświadczenie zawodowe: minimum 6 miesięcy, szczególnie w instytucjach kultury
d) znajomość języków obcych: mile widziana znajomość komunikatywna, co najmniej jednego języka
obcego
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IV. Pozostałe informacje
1. Adres rekrutacji: Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, Tel. 2242236041
2. Preferowana forma kontaktu kandydatów z pracodawcą: kontakt e-mail: sekretariat@nmt.waw.pl
lub e.borawska@nmt.waw.pl
Osoba odpowiedzialna za rekrutację: Ewa Borawska
3. Wymagane dokumenty: życiorys (CV) i list motywacyjny
Życiorys (CV) należy opatrzyć klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych)”.
4. Data aktualności oferty: 2022-01-18 - skontaktujemy się z wybranymi kandydatami
5. Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”):
1) Administratorem
Twoich
danych
osobowych
jest
Narodowe
Muzeum
Techniki
w
Warszawie
z
siedzibą
w Warszawie, przy Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa.
2) Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji
przysługujących Ci uprawnień. Z Inspektorem Ochrony Danych możesz skontaktować się poprzez jeden z poniższych sposobów:



3)
4)
5)

Listownie: Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa.

E-mail: iod@nmt.waw.pl;
Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu realizacji procesu rekrutacji, w związku z tym, że odpowiedź na ofertę jest dobrowolne to
przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Będziemy przetwarzać dokumentację związaną z procesem rekrutacji w związku z ciążącym na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w związku z przepisami prawa krajowego (art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320 t. j. z późn. zm.).
Odbiorcami Twoich danych osobowych są:




upoważnieni pracownicy Administratora;

podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
Przysługuje Ci:
a) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – w związku z art. 15 RODO;
b) Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – w związku z art. 16 RODO;
c)
Prawo ograniczenia przetwarzania danych – w związku z art. 18 RODO: Jeżeli kwestionujesz prawidłowość danych (na okres sprawdzenia
przez nas zasadności zaprzestaniemy przetwarzania danych), uważasz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, uważasz, że już
Twoich danych nie potrzebujemy lub wniesiesz sprzeciw na mocy art. 21 RODO możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych.
d) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w związku z art. 13 ust. 2 lit. c RODO; W każdej chwili masz prawo
cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie
wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
e) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – w związku z art. 13 ust. 2 lit. d RODO; Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane
niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).
9) W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługują Ci następujące
prawa:
a) Prawo do usunięcia danych – w związku z art. 17 RODO: nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do
wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa w związku z art. 17 ust. 3 lit. c RODO.
b) Prawo do przenoszenia danych – w związku z art. 20 RODO: ma zastosowanie w przypadku przetwarzania danych osobowych opartych
na art. 6 ust. 1 lit. a i b lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
c)
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania – w związku z art. 21 RODO: ma zastosowanie w przypadku przetwarzania danych osobowych
opartych na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO.
10) Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale w momencie przekazania danych, będziemy je przetwarzać
w związku wymogami Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 poz. 1320 t. j. z późn. zm.)
11) Nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany.
Jeżeli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw musisz złożyć wniosek, w którym wskażesz prawo, z którego chcesz skorzystać.
Wniosek możesz złożyć formie tradycyjnej lub elektronicznej.
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6)
7)
8)

