
 

 

Wdzydze, 25.04.2018 

 

Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich 

we Wdzydzach Kiszewskich 

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

starszy asystent muzealny  

 

wymiar etatu: pełen etat 

 

l. Wymagania niezbędne: 
1) wykształcenie wyższe,    

2) umiejętność pisania i redagowania tekstów, 

3) obsługa komputera i pakietu MS Office, 

4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

5) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 

publicznych. 

 

II. Wymagania dodatkowe: 
1) ukończone studia z zakresu marketingu, promocji, dziennikarstwa lub etnologii,  

2) staż pracy na stanowisku pracy związanym z promocją, 

3) znajomość mediów społecznościowych i narzędzi marketingowych, 

4) znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, 

5) doświadczenie w redagowaniu tekstów i materiałów prasowych oraz administrowaniu 

mediami społecznościowymi i stronami www, 

6) doświadczenie w kontaktach z mediami, 

7) doświadczenie w organizowaniu, koordynowaniu i realizowaniu widowisk obrzędowych  

i imprez plenerowych. 

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
1) administrowanie mediami społecznościowymi i stronami www,  

2) przygotowywanie materiałów prasowych i promocyjnych, 

3) organizowanie i realizowanie projektów promocyjnych, 

4) tworzenie i wdrażanie strategii marketingowej, 

5) reprezentowanie Muzeum w mediach, 

6) organizowanie, koordynowanie i realizowanie widowisk obrzędowych oraz imprez, 

7) upowszechnianie wiedzy na temat historii i działalności Muzeum, 

8) opracowywanie wniosków o dotacje i podejmowanie działań w celu pozyskania środków 

finansowych. 

 

IV. Wymagane dokumenty: 
1) podpisany list motywacyjny oraz podpisane CV zawierające podpisane oświadczenie 

kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Muzeum – Kaszubski 

Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich do realizacji  



 

 

procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922), 

2) kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub podpisane oświadczenie kandydata w 

przypadku trwającego stosunku pracy (potwierdzające staż pracy), 

3) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 

4) podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw 

publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, 

5) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.  

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Muzeum lub przesłać w terminie  

do dnia 7 maja 2018 r., do godz. 15:00, na adres: Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. 

Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich, ul. Teodory i Izydora 

Gulgowskich 68, 83-406 Wdzydze, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne 

stanowisko – starszy asystent muzealny”. Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej 

określonym terminie, nie będą rozpatrywane. 

 

 

 

 


