
Dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu zaprasza do
współpracy w ramach umowy zlecenia: Informatorów do opieki

edukacyjnej na wystawach stałych i czasowych

  
1. Do głównych obowiązków informatorów należeć będzie w szczególności: 

 bieżąca obsługa edukacyjna na wystawach i w pracowniach,
 demonstracja  doświadczeń  naukowych,  prowadzenie  warsztatów  i  pokazów  w

siedzibie oraz poza siedzibą CNMW,
 informowanie zwiedzających o regulaminie i zasadach obowiązujących w CNMW,
 informowanie  zwiedzających  o  wydarzeniach  organizowanych  w  ramach,

funkcjonowania CNMW,
 uzupełnianie  materiałów  eksploatacyjnych  niezbędnych  do  prawidłowego,

funkcjonowania stanowisk ekspozycyjnych,
 doskonalenie sposobów pracy ze zwiedzającymi w różnym wieku, 
 prowadzenie niezbędnej dokumentacji.

2.  Osoby  zainteresowane  współpracą mogą  składać wymagane  dokumenty  w  zamkniętej
kopercie  z  opisem  „Odpowiedź  na  zaproszenie  do  współpracy:  Informator  do  opieki
edukacyjnej na wystawach stałych i czasowych w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w
Toruniu” należy składać w siedzibie instytucji w biurze na V piętrze, bądź listownie na adres:
Centrum  Nowoczesności  Młyn  Wiedzy,  ul.  Wł.  Łokietka  5,  87-100  Toruń  do  dnia
25.07.2019r.   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)”.

3. Wymagane dokumenty: 
 list motywacyjny,
 życiorys zawodowy (CV),
 kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie,
 kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie,
 kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 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. Do współpracy zapraszamy osoby z wykształceniem minimum średnim, w szczególności z
wykształceniem  o  profilu  przyrodniczym,  dyspozycyjne  minimum  30  godzin  w  miesiącu
(istnieje również możliwość świadczenia usług w soboty i niedziele).

5.  Do  współpracy  zostaną  wybrane  osoby  na  podstawie  rozmowy  kwalifikacyjnej  oraz
ewentualnie dodatkowego testu weryfikacyjnego, obejmującego sprawdzenie wiedzy.

6. Wszelkich dodatkowych informacji  Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy udziela  pod
numerem telefonu (56) 690 49 90.
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