
 
 

 

 

KP.110.01.2023                                                                                 Lublin, 24 stycznia 2023 r.  

 

MUZEUM NARODOWE W LUBLINIE POSZUKUJE OSOBY NA STANOWISKO: 

Asystent muzealny/Adiunkt w Oddziale Muzeum Literackim  

 Filia – Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie 

 

Nazwa i adres jednostki: 

Muzeum Narodowe w Lublinie 
ul. Zamkowa 9 
20-117 Lublin 

Miejsce wykonywania pracy: 

Filia – Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie 
ul. S. Żeromskiego 8 

24-140 Nałęczów 
 

Podstawowe obowiązki: 

 nadzór merytoryczny i opieka nad powierzonymi zbiorami, praca nad opracowaniem, 
rozbudową i poszerzeniem kolekcji  (inwentaryzowanie,  katalogowanie, kompletowanie 
dokumentacji, udział w okresowych inwentaryzacjach); 

 inicjowanie, przygotowanie i realizowanie wystaw stałych i czasowych oraz innych 
wydarzeń muzealnych; 

 działalność naukowa: przygotowywanie opracowań, realizacja badań i publikowanie  
ich wyników, udział w konferencjach i programach naukowo-badawczych, realizacja 
własnych i zewnętrznych kwerend; 

 opracowywanie i realizacja programów edukacyjno-popularyzatorskich towarzyszących 
wystawom dla różnych grup wiekowych, a także innych form upowszechniania wiedzy; 
oprowadzanie grup zorganizowanych i osób indywidualnych; organizacja warsztatów, 
spotkań itp.; 

 promowanie działalności Muzeum poprzez media (w tym w mediach społecznościowych); 
 przygotowywanie i dystrybucja materiałów informacyjnych; 
 inicjowanie i organizowanie wydarzeń muzealnych (związanych z upowszechnianiem  

i popularyzacją wiedzy o Stefanie Żeromskim i jego rodzinie); 
 prowadzenie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia działalności muzealnej (m.in. 

bieżąca archiwizacja dokumentów, przygotowywanie i obsługa umów cywilnoprawnych); 
 współpraca z innymi działami w zakresie bieżącej działalności Oddziału; 
 obsługa systemu sprzedażowego; 
 ewidencjonowanie zabytków w systemie MONA; 
 prowadzenie zajęć edukacyjnych. 

 



 
 

 

Wymagania: 

 wykształcenie wyższe – mile widziane ukończenie filologii polskiej lub innego kierunku 
humanistycznego (m.in.  kulturoznawstwa, historii sztuki, turystyki historycznej). 

 wysokie umiejętności interpersonalne (komunikatywność i umiejętność pracy w zespole); 
 bardzo dobre umiejętności organizacyjne w zakresie pracy własnej oraz zarządzania pracą 

zespołu; 
 odpowiedzialność, terminowość, samodzielność, zdolności animacyjne; 
 umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach stresowych; 
 bardzo dobra znajomość pakietu MS Office ze szczególnym naciskiem na znajomość 

programu Excel; 
 dobra znajomość języka angielskiego oraz języka niemieckiego w mowie i w piśmie; 
 kreatywność w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań; 
 doświadczenie na podobnym stanowisku mile widziane. 

 

Oferujemy: 

 umowę o pracę; 
 stałe zatrudnienie; 
 pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole; 
 możliwość zdobycia doświadczenia; 
 rozwój zawodowy. 

 

Procedura naboru: 

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy. 
 I etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na 

podstawie nadesłanych aplikacji. 
 II etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami. 

 
Dokumenty prosimy przesyłać na adres: praca@mnwl.pl do 6 lutego 2023 r. 

 
Sposób aplikowania: 
 
Wymagane dokumenty: 

 list motywacyjny; 
 CV. 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:  

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesów 
rekrutacji na stanowisko Asystenta muzealnego/Adiunkta w Muzeum Narodowym w 
Lublinie oraz 3 letni okres jego przetwarzania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 
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 przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych)”. 

 
Planowana data rozpoczęcia pracy: 

 15 lutego 2023 r. (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru) 



 
 

 

Uwaga! 

 aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą 
rozpatrywane; 

 Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym 
terminie; 

 Muzeum zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami; 
 Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów; 
 Muzeum zastrzega sobie prawo zatrudnienia wybranego kandydata na innym niż podane 

w ogłoszeniu stanowisku, po spełnieniu odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych 
wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

 


