
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 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: 

- list motywacyjny oraz CV; 

- kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania na BIP 

Muzeum, w zakładce „Nabór do pracy”; 

- kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego 

stosunku pracy; 

- kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, referencje, 

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego; 

- oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw 

publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; 

- klauzula informacyjna wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych wg załączonego wzoru BIP 

Muzeum w zakładce „Nabór do pracy”. 

 

Wymagane dokumenty można składać osobiście, przesyłać pocztą do Muzeum na adres: Muzeum 

Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944), Wólka Okrąglik 115, 08-330 

Kosów Lacki. Dopuszcza się przesyłanie dokumentów aplikacyjnych e-mailem na adres 

sekretariat@muzeumtreblinka.eu. (podpisany skan dokumentów aplikacyjnych) ich niezwłocznego 

przekazania w formie pisemnej/papierowej.  

 

Dokumenty należy składać w terminie do 10.09.2019 r. 

Prosimy o napisanie w tytule „Rekrutacja -przewodnik muzealny” 

Kandydaci spełniający wymagania określone w naborze zostaną powiadomieni mailowo lub 

telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. 

Informacje o wynikach naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej. 

 


