
 
 

Muzeum Historii Polski w Warszawie poszukuje osoby na stanowisko: 

Główny specjalista ds. administrowania systemem rezerwacji i sprzedaży 

Nr ref.: MHP/09/2022/DOP-adm 

 
Charakterystyka stanowiska 

Osoba na tym stanowisku odpowiadać będzie za wdrożenie i administrowanie systemem 
rezerwacji i sprzedaży iKSORIS umożliwiającym zakup biletów, usług i towarów online oraz stacjonarnie 
w kasach Muzeum. Oprócz zadań związanych z organizacją systemu osoba na tym stanowisku będzie 
również brała udział w tworzeniu dokumentacji i ustalaniu procesów niezbędnych do rozpoczęcia 
sprzedaży oferty Muzeum.  

Stanowisko to wymaga wiedzy i doświadczenia z zakresu organizacji sprzedaży oraz 
znajomości systemu sprzedaży. 
 

Zakres obowiązków: 

 wdrożenie i konfiguracja systemu przed rozpoczęciem sprzedaży oferty Muzeum,  

 udział w opracowaniu ścieżek zakupu biletów, towarów i usług,  
 bieżąca obsługa i zarządzanie systemem sprzedaży i rezerwacji biletów iKSORIS - w tym 

wdrożenie, administrowanie, wprowadzanie zmian i usprawnień mających na celu rozwój 
systemu, 

 udział w planowaniu sprzedaży, w tym opracowywanie regulaminu sprzedaży, warunków 
zwrotu i reklamacji oraz cen oferty muzealnej, 

 sporządzanie i analiza raportów frekwencji i sprzedaży, 
 administrowanie stroną rezerwacji online, w tym wprowadzanie i aktualizacja oferty, 

 koordynowanie sprzedaży biletów, warsztatów muzealnych i innych wydarzeń 
organizowanych przez Muzeum, 

 bieżąca współpraca z dostawcą systemu sprzedaży i rezerwacji biletów iKSORIS, w tym 
zgłaszanie awarii i problemów oraz propozycji usprawnień, 

 wsparcie użytkowników systemu rezerwacji online w zakresie monitorowania transakcji i 
procesu rezerwacji i sprzedaży, 

 wsparcie pracowników Muzeum w zakresie obsługi systemu sprzedaży i rezerwacji biletów 
iKSORIS, 

 planowanie działań marketingowych w zakresie marketingu internetowego.  
 
Wymagania: 

 wykształcenie wyższe, 
 minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku, mile widziane w instytucjach kultury,  

 mile widziana znajomość systemu rezerwacji i sprzedaży iKSORIS, 

 mile widziana znajomość obsługi kasy fiskalnej i terminali płatniczych, 

 mile widziane doświadczenie w e-commerce,  

 mile widziane doświadczenie w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych, 
 bardzo dobra znajomości pakietu MS Office, 

 znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, 

 bardzo dobra organizacja pracy, samodzielności umiejętności analitycznego i strategicznego 
myślenia,  

 wysoka kultura osobista. 



 
 
 
Warunki zatrudnienia: 

 umowa o pracę, w pełnym wymiarze godzin, 
 praca w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury, 

 dostęp do świadczeń socjalnych, 

 możliwość skorzystania z pakietu sportowego. 
 
Wymagane dokumenty: 

 curriculum vitae, 

 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawierające formułę 
o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w dokumentach aplikacyjnych przez Muzeum Historii Polski w Warszawie 
ul. Mokotowska33/35, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego.” 

 
 
Dokumenty prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@muzhp.pl w terminie do 

14.10.2022r., w tytule podając numer referencyjny MHP/09/2022/DOP-adm 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 

 

Klauzula informacyjna: 

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Muzeum Historii Polski w Warszawie, 

ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa; 

2) Z inspektorem ochrony danych (IOD) można skontaktować się pod adresem  

e - mail: daneosobowe@muzhp.pl lub telefonicznie 534 432 884. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszego procesu rekrutacji na 

stanowisko Główny Specjalista ds. administrowania systemem rezerwacji i sprzedaży i nie 

będą udostępniane innym odbiorcom oraz i nie będą wykorzystywane do procesów rekrutacji na 

inne stanowiska o ile nie wyrazi Pani/Pan na to zgody. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie 

procesu rekrutacyjnego. 

5) Administrator nie będzie przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej ani przetwarzać danych w sposób zautomatyzowany. 

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata na 

stanowisko, po tym okresie zostaną zniszczone. 

7) Na podstawie art. 15 -21  RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: 

 żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania 

(poprawiania), uzupełniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (nie wpływa to na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem), 

 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą 

w Warszawie 00-193, ul. Stawki 2. 



 
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału 

w procesie rekrutacyjnym. 

9) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się 

w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 

10) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub innej organizacji 

międzynarodowej.  

11) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 

 

 
 


