
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO OPIEKUNA MAGAZYNU DZIEŁ SZTUKI 

Muzeum Współczesne Wrocław poszukuje osoby na stanowisko: 

Opiekun magazynu dzieł sztuki 

Zakres obowiązków: 

1. Nadzór nad magazynem dzieł sztuki Muzeum, w tym: nad stanem ilościowym oraz stanem 

zachowania dzieł sztuki w Magazynie Kolekcji MWW (w tym prowadzenie książki ruchu 

obiektów w magazynie). 

2. Zakładanie kart ewidencyjnych dla dzieł sztuki w kolekcji MWW. 

3. Tworzenie kart naukowych dla dzieł sztuki z kolekcji MWW. 

4. Nanoszenie numerów inwentarzowych muzealiów pozyskanych do kolekcji 

5. Obsługa ruchu obiektów (przygotowywanie prac do transportów, zabezpieczenie prac w 

magazynie, fotografowanie prac, opis i inne) 

Wymagania: 

1. Wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowana historia sztuki, konserwacja i restauracja 

dzieł sztuki, muzealnictwo). 

2. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. 

3. Znajomość problematyki z zakresu sztuki współczesnej. 

4. Znajomość przepisów z zakresu ochrony zabytków i muzealnictwa. 

5. Doświadczenie pracy w instytucjach kultury (muzea, galerie). Pożądana znajomość programu 

MONA.  

6. Doświadczenie w archiwizacji zbiorów sztuki współczesnej. 

7. Biegła obsługa komputera (pakiet Office). 

8. Wysoka kultura osobista. 

9. Komunikatywność.  

10. Samodzielność, odpowiedzialność i dobra organizacja pracy. 

Oferujemy: 

1. Stabilne warunki zatrudnienia. 

2. Pracę w pełnym wymiarze godzin. 

3. Umowę o pracę. 



Wymagane dokumenty: 

1. CV. 

2. List motywacyjny. 

Aplikację należy składać do dnia 25.02.2019 r.: 

- osobiście (biuro Muzeum Współczesnego Wrocław, pl. Strzegomski 2a), 

- pocztą elektroniczną na adres: praca@muzeumwspolczesne.pl, 

- pocztą na adres: 

Muzeum Współczesne Wrocław 

pl. Strzegomski 2a 

53-681 Wrocław 

 

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu 

rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw 

z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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” 

Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Współczesne Wrocław 

z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Strzegomskim 2a, adres e-mail: mww@muzeumwspolczesne.pl 

Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w 

ofercie pracy. 


