
 

 

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 
zatrudni osobę na stanowisko: 

 
specjalista/specjalistka  

ds. administracyjno-biurowych w Dziale Edukacji 
 

Zatrudnimy osobę łączącą rzetelność w pracach administracyjnych i biurowych z 
biegłością w komunikacji i umiejętnością pracy zespołowej.  
 
Do zakresu obowiązków poszukiwanego pracownika będzie należeć w szczególności: 

• prace organizacyjno-biurowe przy organizacji wydarzeń edukacyjnych, 

• procedowanie i przeprowadzanie zakupów potrzebnych materiałów i pomocy 

edukacyjnych,  

• wsparcie koordynatorów projektów edukacyjnych przy przeprowadzaniu 

procedur z zakresu zamówień publicznych oraz procedowania umów cywilno-

prawnych,  

• nadzór nad wyposażeniem i porządkiem w magazynach i salach 

edukacyjnych,  

• wsparcie kierownika Działu w pracach organizacyjno – administracyjnych oraz 

wsparcie koordynatorów projektów edukacyjnych w organizacji działań na 

terenie ogrodu historycznego i dworku „Milusin”,  

• współuczestnictwo w innych projektach realizowanych przez Dział Edukacji.  

Od kandydatek i kandydatów oczekujemy spełnienia następujących wymagań: 

• wykształcenia minimum średniego; 

• udokumentowanego doświadczenia w zakresie prac biurowych i 

administracyjnych; 

• doskonałej organizacji pracy, samodyscypliny i rzetelności w wykonywaniu 

obowiązków; 

• wysokiej kultury osobistej; 

• wysokiej umiejętności pracy zespołowej i biegłości w komunikacji;  

• zaangażowania w powierzone zadania i sumienności; 

• gotowości uczenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych; 

• rekomendacje od dotychczasowych pracodawców, doświadczenie w pracy w 

instytucji kultury, prawo jazdy kategorii B oraz zainteresowanie edukacją oraz 

tematem, któremu poświęcone jest muzeum,  będą dodatkowymi atutami. 

Oferujemy: 



 

 

• stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę na pełen etat); 

• ciekawą pracę w dynamicznym, zgranym zespole w nowym kompleksie 

muzealnym w Sulejówku; 

• współtworzenie nowoczesnego muzeum i jego koncepcji edukacyjnej;  

• możliwość rozwoju zawodowego   

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zestawu następujących dokumentów: 

• curriculum vitae;  

• list motywacyjny, zawierający opis dotychczasowych doświadczeń 

zawodowych  

• skan podpisanego oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych (w 

załączeniu). 

• rekomendacje od dotychczasowych pracodawców (opcjonalnie). 

Dokumenty  prosimy przesłać  do dnia  24 października 2022 roku na adres: 
rekrutacja@muzeumpilsudski.pl  
Wiadomość prosimy zatytułować: „Rekrutacja Dział Edukacji”. Zastrzegamy, że 
nawiążemy kontakt tylko z wybranymi osobami. Dane osobowe zbierane są 
wyłącznie dla potrzeb niniejszego procesu rekrutacji. Dodatkowe informacje można 
uzyskać, pisząc na adres: b.golebiowska@muzeumpilsudski.pl.  
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