Ogłoszenie o pracę numer S-1/2021
Muzeum Narodowe w Poznaniu zachęca do stałego składania aplikacji na stanowiska pracy w
wewnętrznej służbie ochrony.
Stanowisko pracy wartownik - konwojent
Informacja o Muzeum Narodowym w Poznaniu
Poznańskie muzeum istnieje od 1857 roku. Miano Narodowego nosi od roku 1950. Należy do
najstarszych, największych i najważniejszych muzeów w Polsce. W swoich różnorodnych, zbiorach
przechowuje i udostępnia dziedzictwo wieków i pokoleń, wiedzy, trudu i pasji ludzi zbiory te
gromadzących. Muzeum, stworzone w różnych wiekach i czasach, prowadzi aktywną działalność
wystawienniczą, edukacyjną i naukową.
Opis stanowiska
Do obowiązków wartownika - konwojenta będzie należała przede wszystkim ochrona mienia Muzeum
Narodowego w Poznaniu oraz czuwanie nad bezpieczeństwem zwiedzających, gości i pracowników
Muzeum.
Najważniejsze obowiązki na stanowisku pracy:
 ochrona mienia Muzeum Narodowego w Poznaniu zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia oraz z
właściwymi zasadami regulującymi funkcjonowanie wewnętrznej służby ochrony,
 wykonywanie zadań wynikających z planu ochrony obiektów muzealnych,
 wykonywanie zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i poleceń przełożonych w tym obszarze,
zwłaszcza udział w konwojach dzieł sztuki,
 obsługa i nadzór systemów elektronicznych zabezpieczających obiekty Muzeum.
Wymagania względem pracownika:
 wykształcenie minimum zawodowe,
 posiadanie stosownych uprawnień (wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
posiadanie uprawnień do posiadania broni palnej, orzeczenie lekarskie dotyczące zdolności fizycznej
i psychicznej do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej),
 doświadczenie w obszarze związanym z realizacją zadań wynikających z opisu obowiązków na
stanowisku pracy (w szczególności doświadczenie w pracy w przedsiębiorstwach ochrony osób i
mienia lub w wewnętrznych służbach ochrony),
 umiejętność obsługi komputera,
 samodzielność i dobra organizacja pracy własnej,
 niekaralność i wysoka kultura osobista,
 dyspozycyjność (praca według ustalanego harmonogramu, w tym w porze nocnej, a także w
weekendy i święta),
 gotowość do pracy we wszystkich poznańskich oddziałach Muzeum Narodowego w Poznaniu.
Wymagane dokumenty:
 CV,
 list motywacyjny.
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Oferujemy:
 umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 możliwość korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 pracę w miłej atmosferze, wśród przestrzeni ekspozycji muzealnych.
Proces rekrutacji będzie przebiegał w 2 etapach:
 analiza dostarczonych dokumentów,
 rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.
Sposób dostarczenia dokumentów:
Dokumenty prosimy dostarczyć na adres e-mail: mnp_kadry@mnp.art.pl
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

Przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy w MNP:
W dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonej przeze mnie
ofercie pracy (dokumentach rekrutacyjnych) przez Muzeum Narodowe w Poznaniu, Aleje
Marcinkowskiego 9, 61‐745 Poznań, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy: wartownik konwojent, ogłoszenie o pracę nr S-1/2021.
Dokumenty bez tej klauzuli nie będą brane pod uwagę.
Informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Muzeum
Narodowym w Poznaniu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum Narodowego w
Poznaniu (bip.mnp.art.pl), w zakładce Oferty pracy/Zasady przetwarzania danych osobowych.

Strona 2 z 2

