MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
1. Nazwa stanowiska pracy:
Starszy wartownik – konwojent Wewnętrznej Służby Ochrony MZM
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar czasu pracy: pełny etat w systemie pracy zmianowej
2. Wymagania niezbędne:
Wykształcenie średnie maturalne, ukończony kurs kwalifikowanego pracownika
ochrony fizycznej.
3. Wymagania dodatkowe:
a. posiadanie aktualnych badań psychofizycznych do wykonywania zawodu
pracownika ochrony,
b. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni
praw publicznych,
c. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie
toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,
d. posiada wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
e. posiada legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
f. umiejętność pracy w zespole,
g. obywatelstwo polskie,
h. skończone 21 lat
i. znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Do zakresu działania wartownika-konwojenta WSO MZM należy :
1. utrzymywanie w gotowości do natychmiastowego użycia lub
wykorzystania przydzielonej broni palnej, środków przymusu
bezpośredniego oraz innego wyposażenia,
2. wykonywanie zadań wynikających z tabeli służby i innej dokumentacji
ochronnej,
3. wykonywanie poleceń przełożonych.
5. 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.),
2) kserokopie świadectwa pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata
w przypadku trwającego stosunku pracy,
3) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 31 stycznia
2019 r. w siedzibie Muzeum Zamkowego w Malborku lub drogą elektroniczną na
adres: k.stankiewicz@zamek.malbork.pl
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.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można
pobrać ze strony Muzeum.

