
tnl związku z realizacją projektu Gminy Miasta Radomia ,,Rewitalizacja nieruchomości
przy ul. Rwańska ?l Rynek 15 oraz Rwańska 4l Rynek L4l Grodzka 1
wrazzzagospodarowaniem placu Rynku - etap l", dofinansowanego w ramach
Działania 6.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata ?aL4-ż0?.O na podstawie umowy RPMA.06.0Z.00-14-8a49n7-oo z dnia
08.12.2017 r. (z późniejszymi aneksami), miejska instytucja kultury Ośrodek Kultury i

Sztuki ,,Resursa Obywatelska", będąca operatorem strefy kultury, ogłasza nabór na
stanowisko do Działu Muzealnego OKiSz,,Resursa 0bywatelska'mieszczącego się w
Radomiu, przy ul. Rwańska 2l Rynek 15 oraz Rwańska 4/ Rynek L l Grodzka L.

Stanowisko: edukator muzealny

Do głównych zadań osoby zatrudnlonej na tym stanowisku będzie należała realizacja
działań edukacyjnych w strefie kultury, powstałej w wyniku realizacji projektu Gminy
Miasta Radomia ,,Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Rwańska Z/ Rynek L5 oraz
Rwańska 4/ Rynek t4l Grodzka ]. wraz z zagospodarowaniem placu Rynku - etap I", w
tym między innymi:

- opracowanie i reallzacja działań edukacyjnych i popularyzatorskich,
- przygotowanie i realizacja wydarzeń organizowanych w muzeum,
- przygotowanie oferty czasu woInego, kalendarza wydarzeń edukacyjnych,
programów specjalnych, warsztatów dla określonych grup odbiorców,
- prowadzenie sprawozdawczości i dokumentacji działań,
- nadzór merytoryczny nad ekspozycjami,
- promocja muzeum w mediach i socialmediach,
- utrzymywanie pozytywnych relacji z podmiotami współpracującymi z muzeum w
obszarze edukacji oraz szkołami, środowiskiem nauczycielskim, muzeami i

instytucjami kultury,

Wymagania:
- wykształcenie wyzsze magisterskie,
- znajomość języka angielskiego w stopnlu komunikatywnym,
- znajomość social mediów,
- umiejętność pracy w zespole,
- komunikatywność,
- kreatywność,
- zdolność samoorganizacji pracy własnej,
- dodatkowym atutem będzie znajomość pracy instytucji kultury.

Miejsce pracy: Dział muzealny Ośrodka Kultury i Sztuki,,Resursa Obywatelska"

W sytuacji, gdy dwóch kandydatów otrzyma jednakową punktację od komisji
rekrutacyjnej, pierwszeństwo będzie miała oferta kandydata zamieszkującego obszar
rewitalizacji w Radomiu, wyznaczony w ,,Programie rewitalizacji 6miny Miasta
Radomia na lata 20L4-żOż3" (uchwała nr 346/20]-6 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia
29 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia programu rewitalizacji pod nazwą ,,Program
rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata ?aL4-2Oż3'), tj. Śródmieście lub Miasto
kazimierzowskie.



Własnoręcznie podpisane CV i list motywacyjny zawierające klauzulę o treści,,Zgodnie
z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia ż7
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L ].].9 z 4.a5.2O16) wyrazam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji"
oraz podpisane oświadczenie o zapoznaniu §ię z klauzulą informacyjną o
przetwarzaniu danych osobowych znajdującą się na stronie
https:l/resursa.radom.pl/rodol nalezy składać w ciągu L4 dni od ukazania się
ogłoszen|a, flil adres: oŚrodek Kultury i Sztuki ,,Resursa obywatelska" ul.
Malczewskiego 16, 26-600 Radom lub e-mail: resursa.radom@wp.pl
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