
 

 

  

 

 

Praca w Muzeum Regionalnym im. A. Kaubego w Wolinie 

Poszukujemy osoby do pracy w Dziale Dokumentacji Zabytków 

 

Wymagania niezbędne związane ze stosunkiem pracy: 

-wykształcenie: wyższe, studia magisterskie; kierunek: archeologia lub historii lub historia sztuki lub 

konserwatorstwo lub muzealnictwo; 

-znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i rozporządzeń wykonawczych 

do niej; 

-sprawna obsługa pakietu MS Office. 

 

Wymagania dodatkowe: 

-znajomość historii regionu ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dziedzictwa kulturowego; 

-zdolność analitycznego i syntetycznego myślenia; 

-komunikatywność i umiejętność pracy w zespole; 

-komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego mile widziana; 

-prawo jazdy kat. B mile widziane. 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 

-realizacja zadań związanych z inwentaryzowaniem, ewidencjonowaniem i katalogowaniem zbiorów 

zabytków muzealnych; 

-realizacja kwerend; 

-udzielanie informacji osobom prywatnym i instytucjom na temat zbiorów muzealnych; 

-udział w pracach naukowo-badawczych; 

-opracowywanie projektów i wniosków aplikacyjnych w celu pozyskania środków zewnętrznych na 

działalność muzealną. 

 

 



 

 

  

Warunki pracy: 

-praca administracyjno-biurowa w siedzibie Muzeum Regionalnego w Wolinie z wykorzystaniem komputera 

i programów komputerowych; 

-również praca w terenie. 

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 

-nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy; 

-praca z wykorzystaniem programów komputerowych; 

-pomieszczenie biurowe znajduje się na I piętrze (schody, bez podjazdów i bez windy); 

-brak dostosowania toalet dla osób niepełnosprawnych. 

 

Wymiar etatu: 1 

 

CV i list motywacyjny prosimy przesłać na adres e-mail: dyrektor@muzeumwolin.pl lub w formie 

listownej na adres: Muzeum Regionalne im. A. Kaubego w Wolinie, ul. Zamkowa 24, 72-510 Wolin. 

 

Dodatkowe pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować na adres e-mail: dyrektor@muzeumwolin.pl. 

 

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesach 

rekrutacji, możecie Państwo w tym zakresie skorzystać z poniższej klauzuli: 

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przez mnie 

dokumentach aplikacyjnych przez Muzeum Regionalne im. A. Kaubego w Wolinie z siedzibą przy ul. 

Zamkowej 24 w Wolinie  w celu realizacji procesów rekrutacji.” 

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Muzeum Regionalne im. A. Kaubego w Wolinie informuje, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Regionalne im. A. Kaubego w Wolinie z siedzibą przy ul. 

Zamkowej 24, 72-510 Wolin, adres e-mail: kontakt@muzeumwolin.pl 

2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać wysyłając zapytanie drogą mailową na adres 

mailowy: kontakt@muzeumwolin.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę. 



 

 

  

4. Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie Pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów 

ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. 

Pozostałe dane osobowe (np. Pani/Pana wizerunek) Muzeum Regionalne im. A. Kaubego w Wolinie przetwarza na 

podstawie dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie 

ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. 

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO. 

6. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, 

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu 

będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, 

dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. 

f RODO). 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia zamknięcia rekrutacji na 

dane stanowisko. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania w każdym czasie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do 

przenoszenia danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać w siedzibie Administratora, 

pisząc na adres Muzeum Regionalnego im. A. Kaubego w Wolinie podany powyżej lub drogą elektroniczną kierując 

korespondencję na adres e-mail: m.rybczynska@muzeumwolin.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Otrzymanie przez Muzeum Regionalne im. A. Kaubego 

w Wolinie Pani/Pana CV na wskazany w ogłoszeniu o pracę adres e-mail będzie oznaczało zgodę na przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych. Jeżeli nie wyrażacie Państwo takiej zgody, prosimy, abyście nie przesyłali nam swojego 

CV. 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO. 

11. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 

 


