
W związku z realizacją projektu Gminy Miasta Radomia ,,Rewitalizacja nieruchomości
przy ul. Rwańska ?l Rynek 15 oraz Rwańska 4l Rynek L4t Grodzka 1
wrazzzagospodarowaniem placu Rynku - etap f', dofinansowanego w ramach
Działania 5.2 Regionalnego Programu Operacyjnego tnlojewództwa Mazowieckiego na
lata zol4-zoz} na podstawie umowy RPMA.06.0Z.00-1_4-B0491L7-}a z dnia
08.1Z.Z0]-7 r. (z późniejszymi aneksami), miejska instytucja kultury Ośrodek Kultury i

Sztuki ,,Resursa 0bywatelska", będąca operatorem strefy kuttury, ogłasza nabór na
stanowisko do Działu Muzealnego 0KiSz ,,Resur§a Obywatelska" miesz{zącego się w
Radomiu, przy ul. Rwańska Z/ Rynek ].5 oraz Rwańska 4/ Rynek L4l Gradzkat.

stanowisko: muzealnik

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanohrisku będzie należało
Pozyskiwanie obiektów do zbiorów oraz ich naukowe opracowywanie, Ponadto osoba
ta będzie angażowana w prace związane z realizacją wystaw, nadzór nad muzealiami
oraz wystawami. lnl zakresie zadań pracownika znajdzie się realizacja działań
muzealno-edukacyjnych w strefie kultury, w tym między innymi:

- prowadzenie spraw dotyczących pozyskiwania obiektów,
- naukowe opracowanie zbiorów,
- ewidencja eksponatów,
- wykonywanie zadań związanych z organizacją wystaw.

Wymagania:
- wykształcenie wyzsze magisterskie,
- co najmniej 3-|etnie doświadczenie pracy w muzeach lub działach muzeatnych
instytucji kultury,
- znajomość języka obcego,
- umiejętność pracy w zespole,
- komunikatyuvność,
- kreatywność,
- zdolność samoorganizacji pracy własnej,
- wskazana umiejętnoŚć pracy w programach do inwentaryzacji zbiorów (Musnet,
Mona, inne),

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

W slrtuacji, 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 ?CIL4-ZoZ3" (uchwała nr 34612016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia
29 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia programu rewitalizacji pod nazwą ,,program
rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata Zot4-z0?3"}. tj. Śródmieście lub Miasto
kazimierzowskie,



Własnoręcznie podpisane CV i list motywacyjny zawierające klauzulę o treściźgodnie
z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia Z7
kwietnia 2016 r. (Dz, Urz. UE L 1].9 z 4.05.Za16) wyrazam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji"
oraz podpisane oświadczenie o zapoznaniu się 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
ogłoszenia, fiil adres: Ośrodek Kultury i Sztuk| ,,Resursa Obywatelska" ul.
Malczewskiego 16, 25-600 Radom lub e-mail: resursa.radom@wD.p|
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