
 

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko: 

 

Starszy specjalista / Starsza specjalistka ds. 
wydawnictw 

Jeśli chcesz realizować ciekawe projekty wydawnicze, lubisz 
pracować z ludźmi i nie boisz się wyzwań, 

to szukamy właśnie Ciebie! 
 

Miejsce pracy: Warszawa 

 
Nr Ref.: SSW_2WM/2022 

 
Zakres obowiązków: 

 

Prowadzenie projektów wydawniczych od koncepcji aż po druk, poprzez m.in.: 

 opracowywanie założeń publikacji, zasad edycji tekstu, harmonogramu i kosztorysu produkcji 

 współpracę z autorami tekstów, redaktorami merytorycznymi, grafikami 

 koordynowanie redakcji, korekt, składu 

 współpracę z drukarnią 

 edytowanie i redagowanie tekstów w języku polskim do publikacji drukowanych i elektronicznych 

 poszukiwanie ilustracji, pozyskiwanie plików i praw autorskich 

 sporządzanie umów i prowadzenie postępowań z zakresu zamówień publicznych 

 kompletowanie i nadzorowanie dokumentacji powstającej w trakcie realizacji projektu 

 katalogowanie i archiwizowanie plików związanych z powstawaniem i drukiem publikacji 

Nasze wymagania niezbędne: 

 wykształcenie wyższe magisterskie 

 min. 2 lata stażu pracy 

 min. rok doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu projektów 

 obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet 

 umiejętność pracy pod presją czasu 

 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych 

Mile widziane: 

 wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku humanistycznym (preferowane: filologia polska, 
historia sztuki, kulturoznawstwo) 

 znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym 

 znajomość innych języków obcych 

 ukończone studia podyplomowe/kursy/specjalizacje w ramach studiów w zakresie edytorstwa lub 

minimum rok doświadczenia na stanowisku redaktora prowadzącego bądź innym związanym z 
koordynacją projektów wydawniczych 



 kreatywność, sumienność, dokładność, zaangażowanie, umiejętności komunikacyjne, umiejętność 
pracy w zespole, dobra organizacja pracy, samodzielność 

Co oferujemy: 

 zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę 

 pracę przy ciekawych projektach wydawniczych 

 niezbędne narzędzia do pracy 

 możliwość rozwoju zawodowego 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie: 

 CV* z numerem referencyjnym (nr ref. SSW_2WM/2022) oraz zawierające poniższą klauzulę: 

  

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” 

  

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem 
(np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg 

dotychczasowego zatrudnienia 

  

Aplikacje prosimy składać pod adresem: Muzeum Warszawy, Dział Kadr 

Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

  

albo za pomocą przycisku APLIKUJ TERAZ 

  

Termin składania aplikacji: 14.02.2022. r. 

  

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie 
składania aplikacji. 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

  

Czekamy na Twoją aplikację! 

  

  



Informacja na temat przetwarzania danych osobowych 

  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej zwane: RODO), 
informuję, że: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, 
wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, 
NIP: 5251290392, REGON: 016387044. 

 Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl 
lub listownie na adres korespondencyjny Administratora. 

 Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 
o art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, 
o art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku 

do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w 
Muzeum Warszawy; 

 Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych 
osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych 
osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, 
nie dłużej niż 3 miesiące; 

 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody 
posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

 Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO; 

 Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe; 

 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w 
procesie rekrutacji; 

 Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 

 


