
 

 
 

 
NUMER OFERTY: 21 / II C 

 
Pracodawca:  

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 

Nazwa stanowiska:  
Opiekun ekspozycji 

Liczba osób przewidywanych na 
stanowisko:  3 

Miejsce wykonywania pracy:  
 
 
 

Nazwa obiektu: Muzeum lotnictwa Polskiego - GG 
Ulica: Al. Jana Pawła II 
Nr domu:       39               
Miejscowość: 30- 969 Kraków 
Powiat: Kraków 
 

Zakres zadań wykonywanych na 
stanowisku:  
 
 
 
 
 
 
 

Wykonywanie prac pomocniczych w obszarze 
ekspozycji polegających między innymi na pilnowaniu 
eksponatów oraz kierowaniu ruchem zwiedzających. 
Egzekwowanie od zwiedzających właściwego 
zachowania się na terenie MLP w szczególności 
zapobiegania uszkodzeniu i dewastacji eksponatów. 
Nadzór nad bezpieczeństwem ekspozycji w obiektach 
zamkniętych i w plenerze. 
Pomoc przy pracach porządkowych na ekspozycji i jej 
zmianach oraz  przy organizowaniu  wystaw. 
Wykonywanie prac związanych z oprowadzaniem 
indywidualnych zwiedzających i grup zorganizowanych. 
Udzielanie wyjaśnień na temat eksponatów. 
Realizowanie istniejących programów edukacyjnych, 
pomoc przy prowadzeniu zajęć i warsztatów 
zajęciowych dla młodzieży w zakresie klas 0-6 szkoły 
podstawowej oraz klas gimnazjalnych (pn. „Bon 
Kultury”, „Muzeobus”). 

 
Oczekiwania, co do wymagań kwalifikacyjnych: 

 
 Wykształcenie: 
-średnie lub 
wyższe 

Niezbędne:  
-średnie 

Pożądane: 
-wyższe pedagogiczne lub 
kurs pedagogiczny, 
animator kultury 
 

Doświadczenie 
zawodowe:  
-duża motywacja 
do pracy 
 
 

Niezbędne:  
-duża motywacja do pracy 
 
 
 

Pożądane: 
-trzy miesiące praktyki na 
podobnym stanowisku 

Umiejętności:  
-podstawowa 
wiedza techniczna 
i historyczna, 
-znajomość j. 
angielskiego lub j. 
niemieckiego, 
-kurs 
przewodnika, 

Niezbędne: 
-zainteresowania techniczne (minimum wiedzy 
technicznej oraz chęć jej powiększenia), 
 

Pożądane:… 
-podstawowa wiedza 
techniczna i historyczna, 
 



 

 
 

-zainteresowania 
techniczne 
(minimum wiedzy 
technicznej oraz 
chęć jej 
powiększenia), 
-znajomość historii 
współczesnej 
Polski i Świata a 
szczególnie I i II 
wojny światowej i 
innych konfliktów 
zbrojnych w XX i 
XXI wieku 
 
Cechy osobowe:  
dokładność,  
punktualność, 
kreatywność, 
komunikatywność, 
odpowiedzialność, 
otwarty, przyjazny, 
pogodny 

Niezbędne: … 
-przyjazny stosunek do dzieci dokładność, 
punktualność, kreatywność, komunikatywność 

Pożądane:… 
-dokładność,  
-punktualność, 
-kreatywność, 
-komunikatywność, 
-odpowiedzialność, 
-otwarty, przyjazny, 
pogodny 
 

Oferta jest kierowana również do osób 
z niepełnosprawnością 

Nie  
 

Umiejętności, które osoba nabędzie na 
stanowisku:  
 
 

Zdobycie niezbędnej wiedzy na temat historii i rozwoju 
techniki lotniczej i jej zastosowania praktycznego. 
Techniki i umiejętność przekazywania wiedzy związanej 
z historią Lotnictwa. 
Pozyskanie umiejętności interpersonalnych. 
Praktyczne doświadczenie z zakresu dydaktyki muzealnej 
w ujęciu technicznym. Praktyczne wdrożenie 
opracowanych programów edukacyjnych 
i niekonwencjonalnych sposobów przekazywania wiedzy. 
 

Sposób organizacji pracy – czas 
pracy; np. Czy stanowisko wymaga 
dyspozycyjności w soboty/ niedzielę/ 
święta?  

Godziny pracy: 9:00 do 17:00 lub 11:00 do 19:00 
Stanowisko wymaga dyspozycyjności w soboty/niedziele 
i święta. 

Czy istnieje możliwość zatrudnienia 
uczestnika/ów projektu przez 
Wnioskodawcę po zakończeniu ich 
udziału w projekcie?  
Wymagania odnośnie warunków zatrudnienia: 

• minimalny czas zatrudnienia: 4 miesiące; 
• zatrudnienie najpóźniej od stycznia 2014r; 
• umowa o pracę/ umowa zlecenie (brak 
wymogów odnośnie wymiaru etatu) 

 

Nie 
 

 


