
 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko: Specjalista do spraw edukacji. Przewodnik w Lubelskiej 

trasie Podziemnej i ekspozycjach w piwnicach kamienicy Lubomelskich. 

 

Oferta pracy: Specjalista do spraw edukacji. Przewodnik w Lubelskiej Trasie Podziemnej i 

ekspozycjach w piwnicach kamienicy Lubomelskich. 

 

Miejsce pracy: Lublin, województwo lubelskie. 

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

• obsługa ruchu turystycznego w języku polskim i angielskim (oprowadzanie turystów po 

Lubelskiej Trasie Podziemnej i ekspozycjach w piwnicach kamienicy Lubomelskich); 

• przyjmowanie rezerwacji telefonicznych, obsługa kasy fiskalnej, wystawianie faktur; 

• udział w projektach i wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Lubelską Trasę 

Podziemną; 

• prowadzenie warsztatów edukacyjnych; 

 

Wymagania: 

• ukończone studia wyższe lub ostatni rok studiów; 

• znajomość jęz. angielskiego w stopniu bardzo dobrym; 

• wiedza z zakresu historii Lublina i chęć do jej pogłębiania; 

• wysokie umiejętności komunikacyjne i umiejętność pracy z grupą; 

• odporność na stres; 

• wysoka kultura osobista i językowa; 

• umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej; 

• rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań i punktualność; 

Warunki pracy na stanowisku: 



• Praca w trybie mieszanym obsługa ruchu turystycznego w tym: oprowadzanie turystów 

oraz przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym; 

• Praca w siedzibie Lubelskiej Trasy Podziemnej oraz Kamienicy ul. Rynek 8; 

• Stałe godziny pracy w dni powszednie 9 – 17 oraz weekendy (średnio 2 razy w miesiącu); 

• Praca w zespole; 

 

Oferujemy: 

• Pracę w rozpoznawalnej miejskiej instytucji kultury; 

• Szkolenie przygotowujące kandydata do pracy; 

• Umowę na okres próbny, później umowę o pracę na czas nieokreślony; 

• Pracę w zabytkowej przestrzeni Starego Miasta w Lublinie; 

• Możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w obszarze kultury 

i turystyki; 

 

Dodatkowe atuty: 

Zainteresowanie historią i dziedzictwem kulturowym Lublina 

i Lubelszczyzny; 

Mile widziana znajomość innych języków obcych oraz doświadczenie w kontakcie z turystami. 

 

Wymagane dokumenty 

• CV; 

• list motywacyjny; 

 

Warunki aplikowania: 

• Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć drogą elektroniczną na 

adres podziemia@tnn.lublin.pl lub do biura Lubelskiej Trasy Podziemnej pokój nr 1 ul. 

Rynek 1 (Budynek Trybunału Koronnego) w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej 

imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji kandydata z dopiskiem: „Dotyczy 

naboru na stanowisko: Specjalista do spraw edukacji. Przewodnik w Lubelskiej Trasie 

Podziemnej”. 

 

mailto:podziemia@tnn.lublin.pl


• Dokumenty należy składać do dnia 02.09.2022 roku do godziny 17.00. 

 

• Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie o terminie i miejscu przeprowadzenia 

postępowania kwalifikacyjnego powiadomi telefonicznie lub drogą elektroniczną, tylko 

te osoby które spełniły wymagania formalne. W czasie prowadzonej rekrutacji 

kandydaci winni legitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem 

tożsamości ze zdjęciem. 

Organizator konkursu skontaktuje się z wybranymi kandydatami najpóźniej do dnia 07.09.2022 

roku. 

 

• Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych formuły: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu 

rekrutacyjnego i oświadczam, że zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną dotyczącą 

przetwarzania moich danych zamieszczoną na stronach Administratora.” 

 

      Zatwierdził 

     Tomasz Pietrasiewicz 

  Dyrektor Ośrodka „Brama Grodzka Teatr – NN” w Lublinie 


