
MUZEUM TREBLINKA. 

Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944) 

zatrudni na stanowisko: 

PRZEWODNIK MUZEALNY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM LUB/ I NIEMIECKIM 

Opis stanowiska: 

- oprowadzanie grup indywidualnych oraz zorganizowanych po terenie byłego nazistowskiego Obozu 

Zagłady oraz Karnego Obozu Pracy; 

- udział w obsłudze ruchu zwiedzających, oprowadzanie po stałej ekspozycji i wystawach czasowych; 

- obsługa punktu informacyjnego; 

- sprzedaż biletów i wydawnictw; 

-współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Muzeum w zakresie wyznaczonym przez 

dyrektora. 

Wymagania: 

- wykształcenie wyższe humanistyczne (mile widziane osoby po kierunkach związanych z historią, 

filologią polską, filologią angielską lub germanistyką); 

- znajomość języka angielskiego lub/ i niemieckiego w stopniu komunikatywnym (C2) w mowie i 

piśmie (znajomość innych języków obcych będzie dodatkowym atutem); 

- łatwość nawiązywania kontaktów z dużymi grupami; 

- umiejętność organizacji i koordynacji prac w zespole; 

- odporność na sytuacje stresowe oraz wysoka kultura osobista; 

- mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku oraz zainteresowanie tematyką II 

wojny światowej. 

Warunki pracy: 

- rodzaj umowy – umowa o pracę; 

- wymiar czasu pracy – pełny etat; 



- miejsce pracy – Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944), 

Wólka Okrąglik 115, 08-110 Kosów Lacki; 

- godziny pracy – wg harmonogramu w równoważnym systemie czasu pracy (również w soboty i 

niedziele). 

Wymagane dokumenty: 

- CV 

- list motywacyjny  

- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje  

- prosimy o zapoznanie się i dołączenie podpisanej klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych 

osobowych w procesie rekrutacji znajdującej się na następnej stronie. 

Życiorys i list motywacyjny prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: 

sekretariat@muzeumtreblinka.eu lub bezpośrednio w siedzibie Muzeum Treblinka (Wólka Okrąglik 

115, 08-330 Kosów Lacki) do 31.01.2019 r. 

Prosimy o napisanie w tytule maila REKRUTACJA NA PRZEWODNIKA 

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami w terminie do14.02.2019 r. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PROCESU REKRUTACJI  
 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż: 
 

I. Administrator danych osobowych. 
Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz 
zagłady i obóz pracy (1941 - 1944) z siedzibą w Wólce Okrąglik 115, 08-330 Kosów Lacki, NIP 
8231663667, reprezentowane przez Dyrektora (zwane dalej Muzeum Treblinka). 
 

II. Inspektor Ochrony Danych. 
W Muzeum powołany został Inspektor Ochrony Danych Elżbieta Żochowska, z którym możesz 
skontaktować się na adres: Inspektor Ochrony Danych Wólka Okrąglik 115, 08-330 Kosów Lacki lub 
numer telefonu: 516-540-147. 
 

III. Cel i podstawy przetwarzania. 
Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
- przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego z Twoim udziałem i ewentualnego nawiązania z 
Tobą stosunku pracy 
 
Podstawa prawna przetwarzania: 
- na podstawie obowiązku ustawowego wynikającego z art. 221 § 1 kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO) 
- przetwarzanie jest niezbędne w celu ewentualnego nawiązania z Tobą umowy o pracę (art. 6 ust. 1 
lit. b RODO) 
- na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)  
 

IV. Odbiorca danych. 
Twoje dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podmiotowi 
informatycznemu, podmiotom związanym z postępowaniem rekrutacyjnym. 
 

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
 

VI. Okres przechowywania danych. 

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania postępowania rekrutacyjnego i 
ewentualnie przez okres 3 lat od Twojego zgłoszenia do udziału w aktualnym postępowaniu 
rekrutacyjnym, jeżeli wyrazisz na to zgodę. 

 
VII. Twoje prawa. 

Przysługuje Ci: prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii, prawo 
sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo usunięcia swoich danych osobowych 
(prawo do bycia zapomnianym), prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo przenoszenia danych 
osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych), prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane osobowe są 
przetwarzane na podstawie Twojej zgody. 
 

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych  
Podanie przez Ciebie danych jest: 
- warunkiem przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego z Twoim udziałem, 



- wymogiem ustawowym przewidzianym dla kandydatów na pracowników w zakresie ustalonym 
przez art. 221 § 1 kp. 
 

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 
Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 
 
        Zapoznałem się, dnia ………………. 
        ………………………………………………….. 
         (podpis kandydata) 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i 
obóz pracy (1941 - 1944) moich danych osobowych w celu oceny moich kwalifikacji, zdolności i 
umiejętności oraz wyboru i zatrudnienia odpowiedniej osoby na stanowisku, w związku z którym 
toczy się postępowanie rekrutacyjne. Powyższa zgoda obejmuje dane osobowe zawarte w 
przesłanym przeze mnie życiorysie (CV), liście motywacyjnym, a także udostępnione w toku rozmowy 
kwalifikacyjnej oraz w związku z przeprowadzeniem wobec mojej osoby testów kwalifikacyjnych i 
sprawdzających.      

……………………………………………………….. 
(data, podpis kandydata) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i 
obóz pracy (1941 - 1944) moich danych osobowych w celu oceny moich kwalifikacji, zdolności i 
umiejętności oraz wyboru i zatrudnienia odpowiedniej osoby w toku postępowań rekrutacyjnych 
rozpoczętych przez Muzeum w okresie trzech lat od dnia mojego zgłoszenia. Powyższa zgoda 
obejmuje dane osobowe zawarte w przesłanym przeze mnie życiorysie (CV), liście motywacyjnym, a 
także udostępnione w toku rozmowy kwalifikacyjnej oraz w związku z przeprowadzeniem wobec 
mojej osoby testów kwalifikacyjnych i sprawdzających. 

     
 ……………………………………………………….. 

(data, podpis kandydata) 

 

 
 
 


