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I.
Wymagania
1. P
zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. P
z
b
3. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
4. W
z

zacji i dokumentacji, zgodnie
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r., poz.
).

5. Z
6. Po
7. Posiadanie co najmniej 3II.

Wymagania dodatkowe:

1. Posiadanie wiedzy z zakresu ustaw:
o muzeach, o pracowni
powiatowym, o zasadach
prowadzenia polityki rozw
2. Z
unijnych i krajowych w zakresie funduszy
unijnych, w tym w zakresie informacji i promocji funduszy europej
procedur w obszarze promocji funduszy europejskich.
3. Posiadanie wiedzy z zakresu reklamy i promocji, w tym promocji funduszy europejskich.
4. P
(faks, drukarka, skaner),
5. D
6. U
regulaminów.

.

III.
1. Opracowywanie strategii rozwoju infrastruktury Muzeum Historyczno Archeologicznego
w Ostrowcu
i jej aktualizacji.
2. Opracowanie strategii promocji Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu
3. P
infrastruktury Muzeum.
4. Realizacja projektów informacyjno-promocyjnych.
5. Planowanie, przygotowywanie, koordynowanie, analizowanie i ocena zrealizowanych
projektów.
6. O
-promocyjnych z zakresu funduszy
7. Samodzielne analizowanie i aktualizowanie dokumentów/zasad/planów promocji oraz
koordynow
8. Opracowywanie, odpowiednio do potrzeb i wytycznych kierownictwa, formalnych procedur
z zakresu informacji i promocji funduszy europejskich.
9. P
informacji i promocji przedstawianych do decyzji kierownictwu.
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IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wymagane dokumenty:
List motywacyjny.
Kwestionariusz osobowy dla osoby
Kopie dokumen
publicznych.

7.
.
8.

pracy na stanowisku

9. Inne dokumenty o posiadanych k
10.
w przepisach
V.
1.

ej obywatelstw
.

specjalisty
08.02.2016 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu
storyczno A
5A.

2.
i promocji Muzeum HistorycznoA
3. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z u
danych osobowych (
VI.
Dodatkowe informacje:
1.

z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
)
ormowani telefonicznie o terminie

2. Aplik
,
3. Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej
bip.muzeumostrowiec.pl
dyrektor Muzeum Historyczno Archeologicznego w Ostrowcu
669 979 767.

Dyrektor
Muzeum Historyczno-Archeologicznego
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