Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai ieško
ekspozicijų konsultanto (-ės) (0,5 ir 0,75 etato)
Apie įstaigą

Veiklos sritis
Pareigybės
lygis
Funkcijos

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
įkurtas 2009 metais. Tai istorinės rezidencijos pobūdžio muziejus. Jame
kaupiamos, saugomos, tiriamos, konservuojamos ir restauruojamos kultūros,
meno, istorijos ir archeologijos vertybės. Svarbiausi muziejaus tikslai –
visuomenei pristatyti Lietuvos valstybės bei jos valdovų istorijos ir kultūros
paveldą, unikalius archeologijos rinkinius bei Europos Gotikos, Renesanso,
Baroko epochų taikomosios ir vaizduojamosios dailės kolekcijas bei
nematerialaus kultūros paveldo fenomenus, vertingą lituanistinę medžiagą, taip
pat vykdyti aktyvią edukacinę, kultūrinę, turizmo informacijos sklaidos veiklą,
sudaryti sąlygas valstybės reprezentaciniams renginiams organizuoti, tenkinti
visuomenės kultūros poreikius.
Muziejaus turto saugojimas ir tvarkos užtikrinimas.
Pareigybė C lygio.
1.1. teikia Muziejaus lankytojams pagrindinę informaciją apie ekspoziciją
ir eksponatus, Muziejaus veiklą;
1.2. seka informaciją apie Muziejaus ekspozicijų atnaujinimus ir
savarankiškai bei dalyvaudamas kvalifikacijos tobulinimo mokymuose gilina
žinias apie Muziejuje eksponuojamas vertybes;
1.3. saugo ir prižiūri eksponatus pagal Muziejuose esančių rinkinių
apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcijos reikalavimus;
1.4. prižiūri darbuotojui priskirtą ekspozicinių salių ar kitų erdvių plotą
Muziejaus lankymo, ekskursijų, edukacinių užsiėmimų ir renginių metu;
1.5. pagal patvirtintą grafiką pradedant ir baigiant darbą, atlieka priskirtos
erdvės ekspozicijos bei patalpų būklės apžiūrą ir pasirašo žurnale apie jų
priėmimą saugoti ar jų pridavimą apsaugos budėtojų apsaugai; apie pastebėtus
trūkumus ar pažeidimus įrašo žurnale nurodydamas laiką ir vietą;
1.6. užtikrina, jog lankytojai nepažeistų Muziejaus lankytojų aptarnavimo
taisyklių, stebi tvarką ir rimtį priskirtose salėse ir erdvėse, įspėja netinkamai
besielgiančius ar teisės pažeidimus darančius asmenis ir apie tai ar esant
eksponatų, patalpų arba įrangos sugadinimo ar vagystės grėsmei nedelsiant
informuoja apsaugos darbuotojus ar apsaugos budėtoją;
1.7. laikosi Lankytojų aptarnavimo standarto reikalavimų;
1.8. stebi, jog priskirtas salių ar kitų erdvių plotas būtų tvarkingas ir švarus,
prireikus, kreipiasi į Ūkio tarnybos darbuotojus dėl patalpų ar įrangos
sutvarkymo;
1.9. pagarbiai ir dalykiškai suteikia informaciją lankytojams apie
ekspozicijų lankymo tvarką, Muziejaus taisyklių reikalavimus ir Muziejaus darbo
laiką; neteikia informacijos lankytojams klausimais, kurie yra kitų Muziejaus
specialistų kompetencijos dalykas;
1.10. sutrikus lankytojo sveikatai ar įvykus nelaimingam atsitikimui,
nedelsdamas informuoja Apsaugos centro budėtoją ir kviečia pagalbą bendruoju
pagalbos telefonu 112, o iki jai atvykstant – lankytojui teikia įmanomą pagalbą ir
juo rūpinasi.

Minimalūs
reikalavimai

Kita
Atlyginimas
Kontaktai

• turėti vidurinį išsilavinimą ir / ar įgytą profesinę kvalifikaciją;
• mokėti valstybinę kalbą;
• mokėti bent vieną užsienio kalbą A2 lygiu;
• turėti Lietuvos istorijos pagrindų žinias, žinoti pagrindinę informaciją apie
Muziejaus ekspoziciją ir eksponatus;
• mokėti naudotis ryšio priemonėmis;
• gebėti perteikti informaciją Muziejaus lankytojams.
• taikoma suminė darbo laiko apskaita (pagal muziejaus darbo laiką ir
vykstančius jame renginius).
• nuo 425 Eur už 0,5 etato (iki mokesčių išskaitymo) ir nuo 639 Eur už 0,75
etato (iki mokesčių išskaitymo), atsižvelgiant į turimą analogiško darbo patirtį.
Kontaktinis asmuo: Egidijus Valiukevičius . Laukiame Jūsų CV ir motyvacinio
laiško su nuoroda „ Ekspozicijų konsultantas “ el. paštu
egidijus.valiukevicius@valdovurumai.lt
Pokalbiui bus kviečiami tik atrinkti kandidatai.

