Dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu ogłasza nabór
na stanowisko: Informatora do opieki edukacyjnej w pracowni fizycznej.
Sposób zatrudnienia: umowa o pracę na ½ etatu
1. Wymagania
 student lub absolwent studiów zawodowych lub magisterskich (preferowani absolwenci
i studenci minimum II roku studiów technicznych, w szczególności kierunków
przyrodniczych z odbytą pierwszą pracownią fizyczną),
 osoba o wysokiej kulturze osobistej, samodzielna, energiczna, otwarta, komunikatywna,
kreatywna, mająca bardzo dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą,
 osoba dyspozycyjna minimum 20 godzin w tygodniu, gotowa pracować w różnych
godzinach i dniach tygodnia (możliwość pracy także w sobotę i niedzielę).
2. Główne obowiązki



obsługa edukacyjna (merytoryczna oraz techniczna) pracowni fizycznej,
demonstracja doświadczeń naukowych, prowadzenie warsztatów i pokazów w siedzibie oraz
poza siedzibą CNMW,



przygotowanie oferty edukacyjnej warsztatów i zajęć,
 informowanie zwiedzających o wydarzeniach organizowanych
funkcjonowania CNMW,



w

ramach,

doskonalenie sposobów pracy z uczestnikami zajęć w różnym wieku,
prowadzenie niezbędnej dokumentacji.

3. Wymagane dokumenty
 list motywacyjny,
 życiorys zawodowy (CV),
 kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie,
 kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie,
 kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na danym stanowisku,
 oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 inne, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy np. orzeczenie o
niepełnosprawności.

4. Zasady składania ofert

Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z opisem „Konkurs na stanowisko Informatora
do opieki edukacyjnej w pracowni fizycznej w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w
Toruniu – praca na ½ etatu” należy składać w siedzibie instytucji – na V piętrze, bądź listownie
na adres: Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, ul. Wł. Łokietka 5, 87-100 Toruń ( decyduje
data wpływu do Instytucji) w terminie do 31.10.2018r. do godziny 15:00.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w celu nawiązania współpracy zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. 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)”.

5. Warunki zatrudnienia
Umowa o pracę w wymiarze ½ etatu w miejskiej instytucji kultury Centrum Nowoczesności
Młyn Wiedzy w Toruniu.
6. Informacje o przebiegu naboru
Informujemy, że nadesłanych i złożonych ofert nie zwracamy. Jednocześnie zastrzegamy sobie
prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje. Wyniki naboru zostaną podane do wiadomości
poprzez wywieszenie ich w siedzibie instytucji.
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