
 
 
 
 
 
 

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku poszukuje pracownika do Działu 
Zabezpieczenia Technicznego na stanowisko: 

Specjalista ds.Teleelektrycznych 

(umowa o pracę) 

 
Miejsce pracy: Gdańsk 
Region: pomorskie 
 
Zakres obowiązków: 
1. Zakres obowiązków:  
2.  Nadzór nad prawidłową, bieżącą eksploatacją budynku Muzeum 
3.  Wykonywanie przeglądów systemów i instalacji budynkowych (elektryka, 

wentylacja, klimatyzacja) 
4.  Analiza usterek i rozwiązywanie problemów technicznych; zgłaszanie 

nieprawidłowości 
5.  Realizacja codziennych zgłoszeń dotyczących techniki budynkowej 
6.  Usuwanie awarii, wykonywanie prac remontowych 
7.  Koordynacja prac serwisowo - remontowych, prowadzonych na terenie 

Muzeum 
 

8. Wymagania niezbędne: 
9.  Wykształcenie techniczne o dowolnym profilu: elektryk, automatyk, 

mechatronik 
10.  Doświadczenie zawodowe przy obsłudze technicznej obiektu 

 Znajomość i umiejętność obsługi systemów: HVAC, elektrycznych i innych 
11.  Świadectwo kwalifikacyjne SEP Gr1: E do 1 kV, inne mile widziane 
12.  Praktycznej znajomości czytania dokumentacji technicznej (schematów 

elektrycznych itp.) 
13.  Znajomość pakietu aplikacji biurowych MS Office oraz AutoCad 
14.  Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność 

  Wymagania dodatkowe:  
1. Wysoka kultura osobista 
2. Otwartość w kontaktach międzyludzkich 
3. Dobra organizacja pracy 
4. Dokładność i systematyczność, samodzielność w działaniu 

 



 
 
 
 
 
 

Oferujemy: 

• stabilne zatrudnienie na cały etat  
• atrakcyjne wynagrodzenie 
• pakiet benefitów w tym opieka medyczna 
• dostęp do szkoleń odpowiednich dla zajmowanego stanowiska 

 Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych 

 Benefity – karta multisport, pakiet medyczny 
 
 
Wymagane dokumenty: 

• CV - przebieg dotychczasowego zatrudnienia, 
• kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, 
• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 

referencje 

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi 
kandydatami. 

Prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i cv na podany adres e-mail: 
rekrutacja@muzeum1939.pl  w  terminie do 31 maja 2022 r. 
 

W Curriculum Vitae prosimy o dopisanie następującej klauzuli: oświadczenie 
zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych 
dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji 
prowadzonych przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zgodnie z 
Rozporządzeniem 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 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Administratorem Danych Osobowych jest  Muzeum II Wojny Światowej w 
Gdańsku z siedzibą w 80-862 Gdańsk, Pl. W. Bartoszewskiego 1. 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: 
iod@muzeum1939.pl 

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do 
przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Niepodanie wszystkich lub 
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niektórych danych w toku postępowania rekrutacyjnego, może oznaczać 
ograniczenie lub uniemożliwienie wyboru na stanowisko będące przedmiotem 
rekrutacji. 

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych 
oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 
zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do 
organu nadzorczego. 

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia 
rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania CV. 

Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego 
dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych 
przez administratora danych osobowych. 

Dane osobowe kandydatów będą podlegały zautomatyzowanemu 
przetwarzaniu. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych kandydatów jest 
prowadzenie rekrutacji na podstawie przepisów Kodeksu pracy. 

Jeśli wyraża Pan/ Pani  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po 
zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji 
prosimy o uwzględnienie w Państwa CV zgody. 
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