Muzeum Śląskie w Katowicach zatrudni
Specjalistę ds. projektów wystawienniczych
zatrudnienie-luty 2018
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Obowiązki na
stanowisku
pracy
•

•
•

wykształcenie wyższe, preferowane: historia sztuki, kulturoznawstwo
lub inne kierunki pokrewne;
biegła znajomość języka angielskiego;
mile widziana znajomość drugiego języka obcego;
udokumentowane doświadczenie na stanowisku organizatora projektów
kulturalnych lub wystaw;
minimum
roczne
doświadczenie
w
pracy
na
stanowisku
kuratora/organizatora wystaw;
podstawowa znajomość zasad konserwatorskich oraz bezpieczeństwa
zbiorów muzealnych;
udokumentowane doświadczenie w koordynacji jednego projektu
zawierającego obiekty wypożyczane z różnych instytucji;
znajomość procesu wydawniczego druków towarzyszących projektom
wystawienniczym;
znajomość zagadnień z zakresu sztuki współczesnej;
doskonała organizacja pracy, samodzielność i zaangażowanie
w wykonywane zadania;
wysoka kultura osobista;
wysokie kompetencje interpersonalne;
umiejętność pracy w zespole wielopokoleniowym;
umiejętność radzenia sobie z presją czasu i stresem, asertywność.
współpraca z podmiotami zewnętrznymi, instytucjami kultury,
artystami, kuratorami zewnętrznymi w zakresie organizacji wystaw oraz
instalacji artystycznych organizowanych lub współorganizowanych przez
Muzeum Śląskie wg przyjętego programu oraz strategii muzealnej;
wykonywanie wszelkich czynności mających na celu koordynowanie
działań powierzonych projektów wystawienniczych, w szczególności
związanych
z
nadzorowaniem
planów
rzeczowo-finansowych,
organizacją kwerend, prowadzeniem dokumentacji realizowanych
projektów oraz archiwizacją po ich zakończeniu;
sporządzanie harmonogramów powierzonych do koordynowania
projektów wystawienniczych oraz nadzór nad terminową realizacją
zadań przez podmioty lub działy muzealne, którym dane zadania zostały
przydzielone;
realizacja produkcji wystaw we współpracy z innymi działami Muzeum
lub podmiotami zewnętrznymi;
koordynacja organizacyjna działań artystycznych w zakresie instalacji
site-specific w Galerii Jednego Dzieła, w szczególności współpraca
z kuratorem oraz artystami przygotowującymi instalacje.

Oferujemy

•
•

zatrudnienie na umowę o pracę;
wysokie standardy pracy;

•

szkolenia, konferencje, warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe;

•

pracę w największej instytucji kultury na Śląsku.

Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:
• cv
• list motywacyjny
• listę 3 osób wraz z numerem telefonu do kontaktu i adresem e-mail, ze wskazaniem
projektów/czynności, na podstawie których możliwe jest wydanie referencji
w terminie do 31 stycznia 2018 r.
Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl, z podanym
w tytule wiadomości znakiem referencyjnym: SDPW/DP/MŚ
Muzeum skontaktuje się do 07.02.2018 z wybranymi
na podstawie przesłanych aplikacji osobami
Na zgłoszeniu należy dopisać zgodę na „przetwarzanie przez Muzeum Śląskie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”
(Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 133,poz. 883 ze zm.)

