
Zjawne wupisanje dźěłoweho městna  
 
Krajnoradny zarjad Budyšin, zarjad za wokrjesne wuwiće, wupisa za Serbski muzej k 
1.1.2019 městno za  
 
                      wědomostnu wolontarku  / wědomostneho wolontara 
                z ćežišćom objektna dokumentacija / katalogizacija / koncipěrowanje depota 
                                                           (cyfra: 0652) 
 
W běhu wolontariata sposrědkuja so zakłady muzejoweho dźěła, wosebje we wobłukach 
inwentarizacija, dokumentacija, depotowa, transportna, klimatiska, swětłowa a wěstotna 
technika kaž tež konserwacija a restawrowanje.  
 
My skićimy:  
▪ Dźěłowe městno je wobmjezowane na dwě lěće. 
▪ Přerězny dźěłowy čas wučinja 40 hodźin wob tydźeń. 
▪ Mzda płaći so wotpowědnje doporučenjam k zarunanju wědomostnych wolontarkow a  
  wolontarow  w muzejach. 
▪ Dźěłowe městno je Budyšin. 
 
 
Waše dźěłowe nadawki: 
▪ Wědomostna objektna dokumentacija a katalogizacija muzejowych wobstatkow přez   
  inwentarizowanje a archiwizowanje  
▪ Nadźěłanje digitalneho stejnišćoweho zapisa  
▪ Sobudźěło na planowanju a přesadźenju depotoweho koncepta pod specifiskimi aspektami   
  zběrki a konzerwacije  
▪ Sobudźěło na zestajenju a přesadźenju přeměsćenskich naprawow nastupajo wobstatki   
  zběrkow 
 
 
Waš profil: 
▪ Wotzamknjeny wědomostny wysokošulski studij w fachowych směrach muzeologija, 
restawrowanje, wuměłske stawizny, ludowěda abo přirunajomnych fachowych směrow na 
polu duchownych wědomosćow 
▪ Po móžnosći ertne a pisomne wobknježenje serbšćiny, dobre znajomosće jendźelšćiny   
▪ Prěnje nazhonjenja we wobłuku wědomostneho a muzeologiskeho dźěła 
▪ Zamóžnosć komunikacije, na wopytowarstwo wusměrjene wustupowanje, kmanosć k dźěłu 
w teamje 

 
Zwólniwosć k wužiwanju priwatneho awta za słužbne zaměry so wočakuje. 
 
Móžnosće požadanja: 
 
Prošu požadajće so jeničce online přez online-formular pod slědowacym linkom: 
http: // www.landkreis-bautzen.de/jobs. 
 
Pisomnje abo přez mailki zapodate powabjenja so jenož we wuwzaćnych padach akceptuja. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.landkreis-bautzen.de/jobs


 
Wašemu požadanju  připołožče prošu wuprajiwy požadanski list, aktualny žiwjenjoběh kaž 
tež wuswědčenja wo wotzamknjenjach powołanskeje kwalifikacije.  
 
Zbrašene/i požadowarki/požadowarjo so při samsnych kmanosćach wosebje wobkedźbuja. 

 
Žony su wosebje namołwjene so požadać. 
 

 
Požadanski čas kónči so 14.12.2018  
 
Prošu wobkedźbujće do powabjenja naše pokiwy nastupajo wobsadźenje městnow, kotrež 
namakaće na homepage wokrjesa Budyšin pod hesłom wobydlerski serwis –aktualne – 
poskitki dźěłowych městnow. 
 
Kontaktna wosoba 
 
Christina Boguszowa 
Telefon: 03591 - 2708700 

 
 
 
 
 

 
  
 

 

 


