
                                                                                                    Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru                                                                
                                                                                                    Pracowników na wolne stanowiska pracy 
                                                                                                    w Muzeum Zamkowym w Malborku 
 
 

MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU 
             OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

 
1. Nazwa stanowiska pracy: Zastępca Szefa Ochrony WSO 

1) Rodzaj umowy: umowa o pracę. 
2) Wymiar czasu pracy: pełen etat. 

 
2. Wymagania niezbędne:  

1) Wykształcenie (charakter lub typ szkoły): co najmniej średnie techniczne. 
2) Wymagany profil (specjalność): mile wdziana specjalność elektryka lub elektronika. 
3) Obligatoryjne uprawnienia kandydata: 

a) posiada wpis na listę kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego; 
b) posiada wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej; 
c) posiada legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni; 
d) posiada obywatelstwo polskie, 
e) skończone 35 lat, 
f) posiada aktualne badania psychofizyczne do wykonywania zawodu pracownika 

ochrony; 
g) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw 

publicznych, 
h) nie był skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się 

przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo; 
4) Doświadczenie zawodowe: dwuletnie doświadczenie związane z konserwowaniem, 

serwisowaniem, naprawianiem, modernizowaniem, administrowaniem oraz 
utrzymywaniem w sprawności eksploatacyjnej elektronicznych systemów 
zabezpieczeń (SSP- System Sygnalizacji Pożaru, SSWiN - System Sygnalizacji 
Włamania i Napadu, CCTV- System Telewizji Dozorowej, SKD- system kontroli 
dostępu) oraz związane z ochroną fizyczną. 

3. Wymagania dodatkowe: mile widziana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego 
w stopniu komunikatywnym.   

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  
1) wykonywanie zadań administratora systemów bezpieczeństwa elektronicznego w 

ramach zespołu pracowników zabezpieczenia technicznego: 
a) konserwowanie, serwisowanie, naprawianie, modernizacja, administrowanie oraz 

utrzymywanie w sprawności eksploatacyjnej elektronicznych systemów 
zabezpieczeń (SSP- System Sygnalizacji Pożaru, SSWiN - System Sygnalizacji 
Włamania i Napadu, CCTV- System Telewizji Dozorowej, SKD- system kontroli 
dostępu) w Muzeum Zamkowym w Malborku i oddziałach w Kwidzynie oraz w 
Sztumie, 

b) zlecanie i nadzór nad realizacją zadań określonych w pkt. a, 
2) archiwizowanie i aktualizacja dokumentacji technicznych, eksploatacyjnych i instrukcji 

postępowania dla pracowników WSO; 
3) raportowanie o stanie technicznym systemów bezpieczeństwa elektronicznego i 

stopniu przygotowania służb je obsługujących; 
4) opiniowanie projektów i koncepcji w zakresie obowiązków administratora systemów 

bezpieczeństwa elektronicznego; 
5) nadzór nad funkcjonowaniem systemu kluczy alarmowych oraz systemu Master Key. 

 
 



5. Wymagane dokumenty: 
1) list intencyjny oraz CV z informacją o wykształceniu i przebiegiem dotychczasowego 

zatrudnienia, 
2) kopia wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, 
3) kopia wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, 
4) do wniosku mogą być dołączone opinie i referencje, 
5) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, 
6) wypełnione oraz podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 
rekrutacji prowadzonego przez Muzeum Zamkowe w Malborku. 

 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach z 
adnotacją „Oferta pracy na stanowisko Zastępca Szefa Ochrony WSO”, w terminie do dnia 
25.08.2019 roku godz. 24:00 pod adresem: Muzeum Zamkowe w Malborku;                      
ul. Starościńska 1; 82-200 Malbork, lub na adres mailowy: 
t.majcher@zamek.malbork.pl 
Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po w/w terminie nie będą rozpatrywane. 
Z regulaminem naboru można się zapoznać w siedzibie Muzeum (sekretariat) oraz na 
stronie BIP Muzeum. 
W razie pytań wyznaczoną osobą do kontaktu z ramienia MZM jest Tomasz Majcher 
tel. 512 205 646. 
 
 
 
 
                                                                                   …………………………………. 
                                                                                         Podpis pracodawcy 
 
Malbork, dnia …………………….. 
 

    
 


