
Wrocław, 08.06.2018

Ogłoszenie o naborze

Muzeum Architektury we Wrocławiu
ul. Bernardyńska 5, 50-156 Wrocław

ogłasza konkurs na stanowisko:

KIEROWNIKA DZIAŁU SZTUKI I ARCHITEKTURY WSPÓŁCZESNEJ

Liczba lub wymiar etatów: 1/1
Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5,  
50-156 Wrocław

Rodzaj oferty: umowa o pracę 

Konkurs składa się z dwóch etapów:
1. etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń Kandydatów pod kątem spełniania wymogów 
formalnych;
2. etap drugi – rozmowa kwalifikacyjna.

Przewidywany rodzaj zatrudnienia: zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na okres próbny 
i czas określony z perspektywą zatrudnienia na czas nieokreślony.

1. Oczekiwania wobec kandydata:
 wykształcenie wyższe kierunkowe (historia sztuki, architektura lub pokrewne),
 dorobek badawczy w zakresie architektury współczesnej (publikacje),
 bardzo dobra orientacja w problematyce architektury współczesnej,
 wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole,
 odpowiedzialność, samodzielność, umiejętność organizowania pracy, 
 dobra znajomość języka obcego/języków obcych (ze szczególnym uwzględnieniem języka 

angielskiego),
 umiejętność obsługi komputera (programy biurowe.

2.  Zakres obowiązków:
• kierowanie pracą Działu Sztuki i Architektury Współczesnej (organizacja pracy działu i jej 

podział między pracowników, określanie obowiązków pracowników, ocena ich pracy),
• opracowywanie zgromadzonych zbiorów, wprowadzanie informacji do muzealnej bazy 

danych, opracowywanie katalogów zbiorów,
• powiększanie kolekcji muzealnej w zakresie architektury współczesnej (monitorowanie rynku 

antykwarycznego, rozpatrywanie ofert i przygotowywanie wniosków o zakup dzieł do Komisji
Zakupu Muzealiów, nawiązywanie kontaktów i prowadzenie negocjacji z twórcami i osobami 
mogącymi przekazać obiekty do kolekcji muzealnej w drodze darowizny),

• opieka nad zbiorami muzealnymi w zakresie architektury współczesnej (nadzorowanie 
warunków przechowywania kolekcji, kontrolowanie stanu dzieł przechowywanych 



w magazynach i eksponowanych na wystawach, typowanie obiektów wymagających 
konserwacji),

• udostępnianie zbiorów badaczom i instytucjom prowadzącym działalność badawczą i/lub 
wystawienniczą, odpowiadanie na kwerendy,

• inicjowanie i realizowanie wystaw oraz publikacji opartych o posiadane zbiory,
• współpraca merytoryczna z muzeami i instytucjami w kraju i za granicą w zakresie 

architektury współczesnej (wymiana wystaw, realizacja wspólnych przedsięwzięć), 
• stałe pogłębianie wiedzy w zakresie architektury współczesnej (m. in udział w sesjach 

i konferencjach naukowych, śledzenie literatury fachowej) oraz obserwowanie zjawisk 
zachodzących w architekturze współczesnej,

• współpraca z innymi działami Muzeum Architektury. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 21.06.2018 roku: 
• CV,
• listu motywacyjnego,
• odpisu dyplomu potwierdzającego posiadanie kierunkowego wykształcenia na poziomie 

magisterium lub doktoratu,
• dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji i dorobku badawczego
• posiadanych rekomendacji (opcjonalnie),
• oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oświadczenia 

o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz o nie prowadzeniu wobec 
kandydata postępowania w sprawie przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego lub 
przestępstwa skarbowego,

• oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem
rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) (Dz. Urz. UE L nr 119, s.1). 

na adres mailowy muzeum@ma.wroc.pl lub pocztą na adres korespondencyjny: 
Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5, 50-156 Wrocław, z dopiskiem „Rekrutacja 
na stanowisko Kierownika Działu Sztuki i Architektury Współczesnej”. 

Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu zostaną poinformowani telefonicznie 
i mailowo o terminach rozmów kwalifikacyjnych, które odbędą się w siedzibie Muzeum 
Architektury przy ul. Bernardyńskiej 5. 


