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 Dyrektor Giżyckiego Centrum Kultury 

ogłasza nabór na dwa stanowiska - opiekun ekspozycji wystawienniczej 

do Twierdzy Boyen 

w ramach projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabytkowej Twierdzy Boyen w Gi-
życku poprzez renowację warsztatu zbrojmistrza wraz z zagospodarowaniem otoczenia” 

 Wymagania obowiązkowe: 

- wykształcenie minimum średnie 

 Wymagania dodatkowe: 

- zainteresowanie historią 

- dyspozycyjność i łatwość dostosowanie się do zmiennych warunków pracy 

- umiejętność pracy w grupie 

- znajomość obsługi kasy fiskalnej  

-  znajomość obsługi komputera  

- mile widziana znajomość programu graficznego Adobe Photoshop    

- zdolności organizacyjne 

- kreatywność i zaangażowanie 

- mile widziana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym 

- doświadczenie w organizowaniu wystaw  

- wysoka kultura osobista 

Zakres obowiązków: 

- przygotowywanie ekspozycji 

- pilnowanie i udostępnianie ekspozycji 

- udzielanie zwiedzającym informacji o ekspozycji i obiekcie 

- pomoc przy zabezpieczaniu i organizacji wystaw stałych i czasowych oraz innych zdarzeń 

- dyżury sobotnio-niedzielne w obiektach 

- opieka nad zwiedzającymi obiekt oraz podczas muzealnych imprez 
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- obsługa kasy fiskalnej  

-  prace porządkowe na zewnątrz budynku 

- dbałość o czystość w obiekcie 

Informacja o warunkach pracy: 

Miejsce wykonywania pracy: 

Twierdza Boyen w Giżycku / Umowa o pracę: pełny etat. 

Przystępując do konkursu należy złożyć następujące dokumenty: 

- CV oraz list motywacyjny opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji pro-
cesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. 
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 

- własną koncepcja promocyjną Warsztatu Zbrojmistrza 

- propozycję wystaw oraz wydarzeń w Warsztacie Zbrojmistrza w ciągu roku kalendarzo-
wym 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie/składanie dokumentów do dnia 28.05.2018 r. (li-
czy się data wpływu do GCK)”na adres: Giżyckie Centrum Kultury, ul. Konarskiego 8,11-500 
Giżycko z dopiskiem: „Nabór na dwa stanowiska - opiekun ekspozycji wystawienniczej 

do Twierdzy Boyen”. 

Przystępując do konkursu należy złożyć następujące dokumenty: 

- CV oraz list motywacyjny opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji pro-
cesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. 
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) 

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowiska będzie dwuetapowy: 

 
- pierwszy etap: analiza złożonych ofert oraz wybór osób, które zostaną zaproszone na roz-
mowę kwalifikacyjną; 

 
- drugi etap: rozmowa kwalifikacyjna. 

Rekrutację prowadzić będzie powołana komisja. 
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Na etapie naboru i zatrudnienia przestrzegane są zasady równości szans kobiet i mężczyzn 
oraz niedyskryminacji. 
Uwagi dodatkowe: 
Oferty, które wpłyną do Giżyckiego Centrum Kultury po wskazanym terminie nie będą rozpa-
trywane. 
Oferty odrzucone w naborze zostaną komisyjnie zniszczone. 
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 87/428 43 26 p. Mariola Jórzak. 

 

 

 

 


