INSTYTUCJA:

Politechnika Gdańska, Sekcja Historyczna

MIASTO:

Gdańsk

STANOWISKO:

Kustosz

DATA OGŁOSZENIA:

16.05.2018

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

15.06.2018

LINK DO STRONY:

http://praca.pg.gda.pl/oferta/2014/pl

Zadania/Rola w zespole
•
•
•
•
•
•
•
•

pozyskiwanie i gromadzenie zbiorów historycznych Politechniki Gdańskiej
formalne i merytoryczne opracowywanie zbiorów
udział w digitalizacji zbiorów
tworzenie elektronicznej bazy zbiorów historyczno-muzealnych
prowadzenie kwerend tematycznych
przygotowywanie i organizacja wystaw tematycznych
tworzenie dokumentacji fotograficznej zbiorów
obsługa czytelni zbiorów historycznych

Wymagania
•
•
•

wykształcenie wyższe specjalistyczne: historia, archiwistyka, muzealnictwo,
bibliotekoznawstwo
doświadczenie w opracowywaniu zbiorów specjalnych
znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Dodatkowe atuty
•
•
•
•

znajomość języka niemieckiego
znajomość programów graficznych
znajomość historii Gdańska i uczelni pomorskich
orientacja w zagadnieniach technicznych

Oferujemy
•
•
•

stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
przyjazną i koleżeńską atmosferę w pracy
możliwość stałego rozwoju zawodowego

Dokumenty
•
•
•

CV
list motywacyjny
kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:

29.06.2018

PLANOWANY TERMIN ZATRUDNIENIA:

01.08.2018

Oferty prosimy składać:
•
•

w formie papierowej: Politechnika Gdańska, Biblioteka, Biuro Biblioteki
w formie elektronicznej na adres: library@pg.edu.pl

Prosimy o umieszczenie klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych przy procesie rekrutacji (zgodnie
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 1
ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) przyjmuję do wiadomości, że
administratorem zebranych danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą w Gdańsku na ul. Narutowicza 11/12.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.
Mam prawo dostępu do treści podanych danych i ich poprawiania".
Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.
Skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy.
Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

