
Krajnoradny zarjad Budyšin, Zarjad za wokrjesne wuwiće, wupisa za Serbski muzej  
městno   
 

wědomostna wolontarka  / wědomostny wolontar 
z ćežišćom kulturne stawizny / tworjace wuměłstwo / wědomostna dokumentacija                                               

 
(cyfra: 029-21) 

 
Za čas wolontariata sposrědkuja so zakłady muzejospecifiskeho wědomostneho dźěła, 
wosebje we wobłukach kulturne stawizny/ tworjace wuměłstwo/wědomostna 
dokumentacija. Přidatnje sposrědkuja so znajomosće we wobłukach muzejowa 
pedagogika/zjawnostne dźěło/kulturne sposrědkowanje.  
 
Nadawki w Zarjedźe za wokrjesne wuwiće/w Serbskim muzeju  
▪ wědomostne slědźerske dźěło we wobłuku serbskich kulturnych stawiznow 
▪ fachowědomostne wudźěłanje wustajenskich koncepcijow a publikacijow 
▪ wědomostna dokumentacija a techniska systematizacija muzejoweho wobstatka přez    
  inwentarizaciju a archiwizowanje 
▪ zjawnostne dźěło a kulturne sposrědkowanje přez wjedźenja, přednoški a prezentacije 
▪ na projekty poćahowane sobudźěło we wobłuku muzejoweje pedagogiki 
 
Waš profil 
▪ wotzamknjeny wědomostny wysokošulski studij we fachowych směrach stawizny, stawizny 
wuměłstwa, etnografija, sorabistika, muzeologija abo w přirunajomnych směrach  
▪ ertne a pisomne wobknježenje serbšćiny, po móžnosći maćernorěčny niwow  
▪ prěnje nazhonjenja na polu wědomostneho a muzealneho dźěła 
▪ zamóžnosć komunikacije, na wopytowarstwo wusměrjene wustupowanje, kmanosć k dźěłu    
  w teamje 
 
Wočakuje so zwólniwosć k wužiwanju priwatneho awta za słužbne zaměry.  
 
Skićimy  
▪ hnydomne přistajenje w na dwě lěće wobmjezowanym dźěłowym poměrje 
▪ mzdu wotpowědnje doporučenju k zarunanju dźěła wědomostnych wolontarkow a    
  wolontarow w muzejach. Městno je zastopnjowane z EG ½ 13.  
▪ přerězny dźěłowy čas wot 40 hodźin wob tydźen 
▪ dźěłowe městno w Budyšinje 
 
Móžnosće požadanja: 
Prošu požadajće so jeničce přez online formular 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wašim podłožkam připołožće prošu: 
▪ wuprajliwe stejnišćo k požadanju 
▪ aktualny žiwjenoběh 
▪ wuswědčenja wo powołanju wotpowědowacych kwalifikacijach 

 
Zbrašene/i požadowarki/požadowarjo so při samsnych kmanosćach wosebje wobkedźbuja. 
Žony su wosebje namołwjene so požadać 

 
Požadanski čas kónči so 07.04.2021  
 
Prošu wobkedźbujće před požadanjom naše pokiwy k postupowanju wobsadźenja 
dźěłowych městnow , kotrež namakaće na internetnej stronje Budyskeho wokrjesa pod 
hesłom – Jobs und Ausbildungsplätze. 
 
 
 
Kontakt při prašenjach: 
 
K prašenjam dźěłoweho wobłuka  k  prašenjam wupisanskeho postupowanja 
knjeni Christina Boguszowa   knjeni Annette Gebauer 
direktorka Serbskeho muzeja  požadanski manegement 
tel. 03591 27087012     tel. 03591 5251 10122 
 
 
 

 
 
 

 


