
 
Dyrektor Muzeum i Instytutu Zoologii PAN 

ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty 

 

Poszukujemy pracownika do Pracowni Muzeum Zoologicznego w Muzeum i 
Instytucie Zoologii PAN w Warszawie, w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa, poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego 
ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie 
zasobów nauki) pn. „Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej 
Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych (IMBIO)” Nr Projektu 
POPC.02.03.01-00-0081/19-00 

Okres zatrudnienia na tym stanowisku to 12 miesięcy, włączając 3-miesięczny okres 
próbny. Planowana data rozpoczęcia pracy: 15 października 2020 roku. Miejscem 
wykonywania pracy jest Stacja Naukowo-Badawcza Muzeum i Instytutu Zoologii 
(MIZ) PAN w miejscowości Łomna-Las. 

 

Opis zadań i obowiązków 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie prowadzić prace związane z 
katalogowaniem i dygitalizacją obiektów muzealnych – zbiorów zoologicznych. 

 

Wymagania stawiane kandydatowi 

 
1. Ukończenie studiów wyższych. 

2. Znajomość podstawowych zasad pracy z materiałami muzealnymi lub 

biologicznymi. 

3. Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu prac inwentaryzacyjnych lub 

katalogowych. 

4. Podstawowa znajomość obsługi komputera i programów pakietu Microsoft Office, 

ze szczególnym uwzględnieniem programu Excel. 

5. Podstawowa znajomość technik konserwacji i przechowywania materiałów 

biologicznych lub muzealnych. 

6. Wysoka motywacja do pracy i rozwoju w dziedzinie opieki nad kolekcjami 

muzealnymi. 

7. Zdolność do efektywnej organizacji pracy. 

8. Doświadczenie w pracy z bazami danych. 

9. Zdolność do samodzielnej pracy i do efektywnej komunikacji z 

interdyscyplinarnym zespołem. 

 

Mile widziane znajomość zagadnień związanych z ornitologią, historią zoologii, pracą 

nad dokumentacją archiwalną, gromadzeniem i przetwarzaniem informacji o zbiorach 

muzealnych. 



 

Wymagane dokumenty: 

 
Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów: 
 
1. Kwestionariusz osobowy; 

2. Curriculum vitae (z dopiskiem "Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 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 

95/96/WE (Dz.Urz.UE L 119 z 4.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych zawartych w aplikacji rekrutacyjnej na potrzeby 

związane z realizacją procesu rekrutacyjnego”). 

3. Podanie o zatrudnienie w MiIZ PAN. 

4. Kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni. 

5. Inne dokumenty uznane przez Kandydata za ważne. 

 
Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi 
kandydatami. 
 
Dodatkowe informacje: 
 
Dokumenty - z dopiskiem „Konkurs na stanowisko specjalisty w Pracowni Muzeum 
MiIZ PAN” - należy przysyłać e-mailem na adres darek@miiz.waw.pl do dnia 28 
września 2020. Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą brały udziału w 
procedurze konkursowej. 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – nastąpi do dnia 29 września 2020. 
 


