
Dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu ogłasza nabór na
stanowisko: Informatora do opieki edukacyjnej na wystawach stałych i czasowych

W  związku  ze  zwiększoną   frekwencją  na  wystawach  CNMW,  poszukujemy  osób
komunikatywnych, zaangażowanych i lubiących pracę z ludźmi w czasie wakacji.
Zadaniem osoby zatrudnionej będzie praca w przestrzeni wystaw Centrum Nowoczesności
Młyn Wiedzy polegająca na  zapewnieniu wysokiej jakości obsługi naszych gości. 

Sposób zatrudnienia: umowa zlecenie

1. Wymagania:
 Wykształcenie  min.  średnie  (mile  widziani  studenci  studiów  zawodowych  lub

magisterskich i absolwenci, w szczególności kierunków przyrodniczych),
 osoba  o  wysokiej  kulturze  osobistej,  samodzielna,  energiczna,  otwarta,

komunikatywna,  kreatywna,  mająca  dobry  kontakt  z  dziećmi  i  młodzieżą  oraz
dorosłymi i  seniorami

 osoba dyspozycyjna od wtorku do niedzieli w godzinach funkcjonowania Centrum dla
zwiedzających .

2. Główne obowiązki :
 aktywna  i profesjonalna  obsługa  edukacyjna  gości  podczas  wizyt  indywidualnych

i grupowych w CNMW,
 informowanie  zwiedzających  o  regulaminie  i  zasadach  obowiązujących  w  CNMW,

oraz reagowanie  w sytuacjach kryzysowych

3. Wymagane dokumenty :
 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. Termin składania ofert
Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z opisem „Konkurs na stanowisko Informatora
do opieki edukacyjnej na wystawach stałych i czasowych w Centrum Nowoczesności Młyn
Wiedzy w Toruniu” należy składać w terminie do 26.07.2021 r.  do godz.  15.00  w siedzibie
instytucji – piętro V, bądź listownie (decyduje data wpływu do Instytucji) na adres: Centrum
Nowoczesności Młyn Wiedzy, ul. Wł. Łokietka 5, 87-100 Toruń. 



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 (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych)”. 
Zgłoszenia bez załączonej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 56 690 49 90.

  5. Warunki zatrudnienia 
Umowa  zlecenie  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. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w
dniu  27.07.2021r.,  a  osoby  zakwalifikowane  do  rozmowy  zostaną  poinformowane
telefonicznie.
Wyniki  naboru  zostaną  podane  do  wiadomości  poprzez  wywieszenie  ich  w  siedzibie
instytucji. 
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