Dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu ogłasza nabór
na stanowisko: Informatorów do opieki edukacyjnej na wystawach stałych
i czasowych
Sposób zatrudnienia: umowa zlecenia
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,
 osoba dyspozycyjna minimum 30 godzin w miesiącu, gotowa pracować w różnych
godzinach i dniach tygodnia (możliwość pracy także w sobotę i niedzielę).
2. Główne obowiązki
 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.

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 Informatorów
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
16.04.2018 do godziny 15:00.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych ( Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 56 690 49 90.

5. Warunki zatrudnienia
Umowa zlecenia w miejskiej instytucji kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w
Toruniu.
6. Informacje o przebiegu naboru
Nabór prowadzony będzie dwuetapowo:
I etap – rozmowa kwalifikacyjna
II etap – test weryfikujący wiedzę nabytą na podstawie otrzymanych materiałów po
dwutygodniowym okresie szkoleniowym (dla osób które przejdą I etap).
Informujemy, że nadesłanych i złożonych ofert nie zwracamy. Jednocześnie zastrzegamy sobie
prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.
Uwaga: Najbliższa rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 17.04.2018 o godzinie 10:00 w
siedzibie CNMW przy ulicy Władysława Łokietka 5 w Toruniu.
Osoby zakwalifikowane do rozmowy zostaną o niej poinformowane telefonicznie.
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