MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
1. Nazwa stanowiska pracy:

Specjalista ds. konserwatorskich

2. Rodzaj umowy:

umowa o pracę, poprzedzona okresem próbnym

3. Wymiar czasu pracy:

pełny etat

4. Wymagania niezbędne:
 Ukończone wyższe studia magisterskie o kierunku konserwatorstwo, historia,
historia sztuki, architektura, archeologia
5. Wymagania dodatkowe:
 Znajomość problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej architektury
historycznej
 Studia podyplomowe w zakresie problematyki zabytkoznawczej i
konserwatorskiej architektury historycznej – mile widziane
 Doświadczenie w opracowywaniu programów prac konserwatorskich, w
nadzorowaniu prac konserwatorskich i robót budowlanych przy obiektach
zabytkowych - mile widziane
 Potwierdzenie znajomości jednego z języków obcych w stopniu komunikatywnym
– j. angielski, j. niemiecki.
 Znajomość przepisów z zakresu Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
Prawa budowlanego, ustawy o muzeach.
 Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
6. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 prowadzenie stałego nadzoru nad kondycją techniczną obiektów zabytkowych
znajdujących się na terenie Zespołów Zamkowych w Malborku, w Kwidzynie
oraz w Sztumie;
 opracowywanie problematyki konserwatorskiej zadań remontowych budowlano–
konserwatorskich i budowlanych realizowanych przez Muzeum, w tym m.in.
wytycznych konserwatorskich oraz programów i kosztorysów prac
konserwatorskich;

 uczestniczenie w pracach naukowo-badawczych Działu Konserwacji Zamku,
szczególnie badań architektonicznych z zakresu dziejów budowlanych Zamku w
Malborku, zamku w Sztumie i zamku w Kwidzynie;
 nadzór konserwatorski prac konserwatorskich i remontowych oraz robót
budowlanych i instalacyjnych prowadzonych na terenie zamków w Malborku,
Kwidzynie i Sztumie
 Planowanie i sprawozdawczość zgodnie z zarządzeniami dyrekcyjnymi.
7. Wymagane dokumenty:
1) 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 (t.j. Dz.U. Nr
101 poz. 926 z p. zm.),
Wymagane dokumenty aplikacyjne
k.stankiewicz@zamek.malbork.pl

należy

przesłać

na

adres

e-mail:

w terminie do dnia 16 listopada 2018r.
Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Z regulaminem naboru można się zapoznać w siedzibie Muzeum (sekretariat) oraz na
stronie BIP Muzeum.

