Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
poszukuje kandydata na stanowisko:

Główny Specjalista – Kurator Muzeum
Miejsce pracy: Warszawa - Muzeum Fryderyka Chopina

Do zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należało:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Współtworzenie programu Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w części muzealnej, w ścisłej
współpracy z dyrektorem Instytutu oraz kierownikami jego pozostałych komórek merytorycznych.
Nadzór i koordynacja prac merytorycznych w Muzeum Fryderyka Chopina.
Udział w tworzeniu koncepcji wystaw czasowych i nadzór ich realizacji.
Nadzór nad opracowywaniem naukowym obiektów muzealnych.
Nadzór nad prawidłowym przechowywaniem i zabezpieczeniem zbiorów muzealnych.
Nadzór i kontrola bezpieczeństwa zbiorów.
Nadzór i kontrola aktualnego stanu obiektów muzealnych.
Koordynacja redakcji naukowej katalogów i innych publikacji wydawanych przez muzeum.
Współpraca kuratorska z partnerami krajowymi i zagranicznymi.
Koordynowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników.
Dbanie o poszerzanie kolekcji muzealnej, typowanie dzieł do zakupu.
Współpraca z ciałami doradczymi, w szczególności Radą Programową NIFC, Kolegium Doradczym
Muzeum i Kolegium Zakupu i Wyceny Muzealiów.
Dbanie o wizerunek Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.

Wymagania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wykształcenie wyższe specjalistyczne w zakresie muzykologii lub historii sztuki (wskazany tytuł
doktora lub otwarty przewód doktorski);
Minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku Kustosza, Adiunkta Muzealnego;
Wskazane minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym);
Znajomość obowiązującego prawa, w szczególności ustaw: o finansach publicznych, o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej, o muzeach, o zabytkach, o dyscyplinie finansów publicznych
oraz prawa zamówień publicznych;
Umiejętność obsługi komputera;
Umiejętność budżetowania i przygotowywania harmonogramów rzeczowo-finansowych;
Odpowiedzialność, sumienność, dokładność, rzetelność i dyspozycyjność;
Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.;
Umiejętność organizacji pracy;
Wysoka kultura osobista.

Oferujemy:
•
•
•

Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia zawodowego i zakresu obowiązków;
Zatrudnienie na umowę o pracę (obowiązuje 3-miesieczny okres próbny);
Możliwość rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego wraz z podaną nazwą
aplikowanego stanowiska na adres e-mail: alenik@nifc.pl bądź na adres Narodowego Instytutu
Fryderyka Chopina, ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa, pok. 4.5 w terminie do 14.12.2018 r

