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Muzeum Historii Katowic zatrudni stróża-dozorcę w Dziale Techniczno_
konserwatorskim
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Zatrudntęnie od dnia 1 lipca 2021 r.
Pełny wymiar czasupracy, praca w porze nocnej, umowa na Qzas określony
Miejsce pracy: Katowice
1 miejsce pracy

Obowiazki na stanowisku stróża:

.
.
.
.
.

dozór naterenie obięktu

monitorowanie bezpieczeństwa na terenie obiektu
przestrzeganie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa

niezwłoczne powiadamianie odpowiednich'służb w sytuacji zagrożenia
dbanie o porządeknaterenie obiektu

wvmagania niezbędne:
wykształcenie podstawowe
odpowiedzialność, operatywność, rzetelność, solidnośó, uczciwośó, punktualność
umiejętnośc pracy pod presją czasu

dyspozycyjność
możę być osoba z grwą niepełnosprawności

Wymagane dokumenty:
Ofertę (cv, list motyrvacyjny, oświadczenięRODO) należy złożyćdo 25 częrwca2021
zgŁoszenia należy dołączyc podpisane oświadczenie wynikaj ące z obowiązku
informacyjnego zgodnię z anl-. 13 RozporządzeniaRoDo'
Oferty mogą być składane osobiścielub za pośrednictwem poczty pod adresem:
Muzeum Historii Katowic ul. ks. J. Szafranka9 40-025 Katowice
z dopiskiem stróż lub przesłane drogą elektronicznąna adres: kadry@mhk.katowice.p1

roku.

Do

Informacie dodatkowe:

1. Aplikacje, które wpłyną po upłlłviewskazanego terminu lub

2,
3.

4.
1

niekompletne, nie będą
rozpatrywane.
Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane przęz
kandydatów w przectągu 3 miesięcy zostanązniszczonę.
Informacja o wyniku rekrutacji będzie ogłoszona na stronie intemetowej Muzeum Historii
Katowic.
Organlzator zastrzega sobie prawo odwołania, zmiany lub przedłuzenia procedury naboru
w kazdym terminie.

Rozporządzenie RoDo - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

5.
6.

OrganizŃor zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatamr.
Orguizator zastrzega sobie prawo nie wybranlażadnego z kandydatów.

Oferuiemv:
wysokie standardy pracy
pracę w prestiżowej instytucji kultury

Katowice, I7 częrwca2lZl

r.

