
 

 
Muzeum Historii Polski  w Warszawie  poszukuje osoby na stanowisko: 

Specjalista w Dziale Wystawy Stałej 
dot. galerii Niepodległa (1914–1939) 

Nr ref.: DWS/10/2016/PN/1 
 
 
Wymagania kwalifikacyjne: 

• Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: historia, historia sztuki, archeologia, 
kulturoznawstwo, literaturoznawstwo. 

• Bardzo dobra znajomość historii XX w. ze szczególnym uwzględnieniem źródeł wizualnych i 
materialnych. 

• Udokumentowany dorobek naukowy, wydawniczy i/lub wystawienniczy w zakresie historii 
Polski w lata 1914–1939. 

• Doświadczenie w pisaniu tekstów o charakterze popularyzatorskim. 
• Umiejętność planowania i przeprowadzania kwerend źródłowych w zbiorach archiwalnych, 

muzealnych i bibliotecznych. 
• Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole. 
• Dobre zarządzanie czasem i zdolności organizacyjne, umiejętność koordynacji różnych zadań 

realizowanych w tym samym czasie. 
• Wysoka kultura językowa (język polski). 
• Biegła umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows). 
• Biegła znajomość co najmniej jednego języka kongresowego. 

 
Pożądane do świadczenie: 

• Doświadczenie w realizacji projektów wystawienniczych. 
• Doświadczenie w realizacji projektów badawczych. 
• Doświadczenie w pozyskiwaniu, selekcji i opracowywaniu informacji. 
• Dobra orientacja w muzeach i archiwach gromadzących zbiory związane z historią Polski. 

 
Zakres obowi ązków: 

• Współtworzenie scenariusza wystawy stałej MHP ze szczególnym uwzględnieniem galerii 
Polska Niepodległa (1914–1939). 

• Przeprowadzanie i zarządzanie kwerendami związanymi z wystawą stałą MHP. 
• Pisanie i redagowanie dokumentów scenariuszowych i tekstów ekspozycyjnych wystawy stałej 

MHP. 
• Wykonywanie zadań organizacyjno-administracyjnych związanych z tworzeniem scenariusza 

wystawy i realizacją jej projektu. 
 
Wymiar pracy: 
pełny etat, umowa o pracę na czas określony 
 
Wymagane dokumenty: 

• Curriculum Vitae. 
• List motywacyjny. 
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie 

na potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926). 

 
Dokumenty prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@muzhp.pl w 
terminie do 7listopada 2016 r., w tytule podając nr referencyjny: DWS/10/2016/PN/1 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 


