
 
 
Muzeum Historii Polski w Warszawie poszukuje pracownika na stanowisko: 

Specjalista w Dziale Wydawnictw i Zasobów Cyfrowych  

(nr ref: DWZC/2/2016) 
 
Charakterystyka stanowiska 
Osoba na stanowisku specjalisty Działu Wydawnictw i Zasobów Cyfrowych wspiera organizacyjnie 
kierownika Działu oraz współpracowników, czuwa nad prawidłowością funkcjonowania Działu od strony 
administracyjnej, jest osobą kontaktową wewnątrz i na zewnątrz instytucji w sprawach 
administracyjnych i organizacyjnych.  
Stanowisko to wymaga wysokiej komunikatywności oraz sprawnej organizacji pracy. Osoba pracująca 
na tym stanowisku powinna być samodzielna, ale lubić też pracować w zespole i być otwarta na 
współpracę z podmiotami zewnętrznymi. Wskazane jest zainteresowanie projektami kulturalnymi  
i (popularno-)naukowymi, szczególnie związanymi z wydawnictwami oraz cyfrową humanistyką.  
 
Zakres obowiązków 

 odpowiedzialność za wystawianie i prawidłowy obieg dokumentów - wewnętrznych  
i zewnętrznych 

 prowadzenie kontaktów z podmiotami zewnętrznymi (podwykonawcy, współpracownicy) 

 odpowiedzialność za stany magazynowe i inwentaryzację publikacji 

 współpraca przy sprawozdawczości Działu, budżetowaniu i rozliczaniu projektów 

 wsparcie innych prac Działu 
 
Wymagania kwalifikacyjne 

 wykształcenie wyższe 

 duże zdolności organizacyjne 

 umiejętności komunikacyjne i interpersonalne 

 umiejętność pracy w zespole 

 wysoka kultura osobista i dyskrecja 

 wysoka kultura językowa (język polski) 

 kompetencje cyfrowe 

 znajomość języków obcych (co najmniej język angielski na poziomie zaawansowanym  
w mowie i piśmie) 

 
Pożądane doświadczenie 

 doświadczenie w realizacji projektów kulturalnych 

 doświadczenie w prowadzeniu i rozliczaniu dofinansowań 

 znajomość procesu wydawniczego 

 znajomość kwestii prawnoautorskich 
 
Wymiar godzinowy i sposób zatrudnienia 
⅗ etatu, umowa na czas określony (zastępstwo) 
 
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: dorota.szkodzinska@muzhp.pl  
w terminie do 31 sierpnia 2016 r., w tytule podając nr referencyjny (nr ref: DWZC/2/2016). 
 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 
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