
 

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego 
 
 

Ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko: 
 

KURATOR EKSPOZYCJI 
 

Miejsce pracy: Lusławice (powiat tarnowski) 

Region: województwo małopolskie 

 

 

Opis zadań przewidzianych na ww. stanowisku: 

 

• Realizacja i nadzór kuratorsko – organizacyjny ekspozycji, 
• Organizacja eksponatów, muzealiów, materiałów ekspozycyjnych i nadzór nad ich 

przechowywaniem, 
• Planowanie zakresu poszczególnych kolekcji i właściwy dobór eksponatów, 

muzealiów, materiałów, etc. 
• Nadzór nad prawidłowych funkcjonowaniem biblioteki, 
• Nadzorowanie, prowadzenie magazynu ekspozycyjnego, archiwum bibliotecznego 

i ekspozycyjnego,  
• Pozyskiwanie, opracowywanie i udostępnianie księgozbioru, czasopism, 

dokumentacji, zbiorów specjalnych, informacji naukowych, fototeki, fonoteki, 
zbiorów audiowizualnych; ich selekcja i porządkowanie, w tym przeprowadzanie 
inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych i ekspozycyjnych, 

• Wykonanie kwerend, 
• Planowanie rozmieszczenia zbiorów, dbanie o zapewnienie odpowiednich warunków 

klimatycznych, zabezpieczenie przed kradzieżą, pożarem czy zniszczeniem oraz 
nadzór nad przechowywaniem przedmiotów,  

• Udział w podejmowaniu decyzji o przeprowadzeniu zabiegów konserwatorskich oraz 
o przemieszczaniu i eksponowaniu danego przedmiotu na własnych, krajowych oraz 
zagranicznych wystawach, ekspozycjach, 

• Konsultacje merytoryczne wraz z przygotowanie tekstów dotyczących ekspozycji, 
• Przygotowywanie, realizacja, nadzór działań edukacyjnych w ramach ekspozycji, 
• Przygotowanie scenariuszy ekspozycji wraz z opracowywaniem kolekcji, 
• Sporządzanie harmonogramów wystaw w ramach ekspozycji oraz realizację zadań 

zgodnie z przyjętym harmonogramem, 



 

• Realizacja produkcji wystaw w ramach ekspozycji zgodnie z przyjętym 
harmonogramem i szczegółowym kosztorysem, 

• Planowanie budżetu wystaw w ramach ekspozycji oraz nadzór nad jej realizacją i 
utrzymaniem dyscypliny kosztów, 

• Prowadzenie korespondencji z osobami prywatnymi i instytucjami w celu pozyskania 
obiektów i materiałów cyfrowych, 

• Realizację zakupów niezbędnych do produkcji wystawy - przygotowywanie zakresów 
rzeczowo - finansowych, opisy faktur i dokumentów, prowadzenie we współpracy z 
odpowiednimi komórkami przetargów oraz przygotowywanie ofert porównawczych, 

• Udział w tworzeniu i realizacji programu towarzyszącego Ekspozycji, 
• Prowadzenie dokumentacji ekspozycji (w tym rejestracja i dokumentowanie ich 

fizycznych cech identyfikujących, sporządzanie opisów inwentaryzacyjnych wraz z 
archiwizacją, etc.) 

• Utrzymanie trwałości Projektu „Ekspozycja pt. KRZYSZTOF PENDERECKI - 
DZIEDZICTWO POLSKIEJ MUZYKI XX i XXI WIEKU w Europejskim Centrum 
Muzyki Krzysztofa Pendereckiego” 

 
 
Wymagania: 
 

• wykształcenie wyższe – preferowana muzykologia wraz z historią muzyki lub inne 
kierunki pokrewne, 

• minimum dwa lata doświadczenia w pracy bibliotece – doświadczenie w zakresie 
wystaw będzie dodatkowym atutem, 

• doświadczenie w pracy pedagogicznej / edukacyjnej (np. edukator lub nauczyciel) 
w zakresie muzyki, 

• znajomość twórczości Profesora Pendereckiego, oraz polskiej muzyki XX i XXI 
wieku,  

• preferowana znajomość komponowania muzyki, w tym obsługi edytora nutowego, 
• doświadczenie w katalogowaniu, archiwizowaniu i indeksowaniu, 
• znajomość zasad bezpieczeństwa i ochrony zbiorów, 
• znajomość podstawowych wymogów konserwatorskich oraz przepisów prawnych 

dotyczących wypożyczania i transportu obiektów, 
• znajomość procesu wydawniczego i doświadczenie w nadzorowaniu procesu 

opracowywania druków towarzyszących ekspozycji i wystawie, 
• dobra znajomość języka angielskiego, inne języki obce mile widziane, 
• umiejętność badawcza i obserwacji,  
• wysoka kultura osobista oraz wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne 

i umiejętność pracy w zespole, 
• umiejętność pracy pod presją czasu oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 



 

• odpowiedzialność, zaangażowanie oraz bardzo dobra organizacja pracy. 
 
Oferujemy: 
 

• Pracę w profesjonalnym zespole; przyjazna atmosfera! 
• Atrakcyjne wynagrodzenie – adekwatne do wykonywanych obowiązków, 
• Szczegółowe warunki zatrudnienia zostaną omówione podczas rozmowy 

kwalifikacyjnej 
 
 
Praca odbywać się będzie w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku, 
w godz. 8.00 – 16.00.  
 
 
 
Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa 
Pendereckiego danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach 
dołączonych do CV (moje zgłoszenie rekrutacyjne), dla celów prowadzenia rekrutacji na 
stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę. Dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie przez 
pracodawcę danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów 
przyszłych rekrutacji, w tym rekrutacji na inne stanowiska”. 
 
Termin składania ofert do 21 sierpnia 2019 r.  
 
Dokumentację aplikacyjną (CV oraz list motywacyjny) należy przesłać na adres e-mail: 
luslawice@penderecki-center.pl lub złożyć w siedzibie Europejskiego Centrum Muzyki 
Krzysztofa Pendereckiego, Lusławice 250, 32-840 Zakliczyn 
 
 
Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego zastrzega prawo zaproszenia 
wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną oraz nie zwracania nadesłanych aplikacji 
zgłoszeniowych. 


