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Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku - poszukuje pracownika do Działu Komunikacji i 
Promocji  na stanowisko: 

 
Specjalista/ka ds. promocji i komunikacji internetowej 

 (umowa o pracę) 
Miejsce pracy: Gdańsk 
Region: pomorskie 

Zakres obowiązków: 

 prowadzenie profilu oddziału Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 w mediach 
społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn), tworzenie koncepcji i planów 
publikacji we współpracy z pracownikami naukowymi; 

 zamieszczanie treści na stronie internetowej www.muzeum1939.pl na temat aktywności 
instytucji oraz realizacji działań związanych z inwestycją MWiW1939; 

 aktywne poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań promocyjnych i komunikacyjnych w 
obszarze internetowym; 

 udział w opracowywaniu materiałów graficznych promujących MWiW1939 wspólnie z 
grafikami oraz kontakt z wykonawcami w sprawie realizacji; 

 współtworzenie raportów i prezentacji dot. przedsięwzięć podejmowanych przez MIIWŚ, 
głównie w zakresie inwestycji MWiW1939; 

 planowanie, budżetowanie i realizacja kampanii on-line, raportowanie efektów i bieżąca 
ewaluacja; 

Wymagania niezbędne: 

 zaangażowanie i chęć współtworzenia strategii komunikacji instytucji; 

 wykształcenie wyższe; 

 doświadczenie w obsłudze i prowadzeniu strony internetowej oraz mediów 
społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn): dodawanie, modyfikowanie i 
usuwanie tekstów, grafik, zdjęć, filmów etc.; planowanie postów i układanie 
harmonogramów. 

 doświadczenie w tworzeniu i prowadzeniu kampanii reklamowych on-line i off-line; 

 umiejętność sprawnego i „lekkiego” formułowania myśli; 

 umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu oraz optymalnego planowania czasu na 
zadania; 
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 umiejętność negocjacji i podejmowania szybkich decyzji oraz kreatywności w 
poszukiwaniu rozwiązań; 

 samodzielność w pozyskiwaniu informacji; 

 łatwość w nawiązywaniu kontaktów, 
 odpowiedzialność i terminowość; 

Wymagania mile widziane: 

 wykształcenie z zakresu marketingu, dziennikarstwa, public relations, historii, wiedzy o 
kulturze, muzealnictwa, politologii lub pokrewnych;  

 zainteresowanie lub doświadczenie w promocji instytucji kultury; 

 znajomość programów graficznych w stopniu podstawowym. 

      Oferujemy: 
 

 możliwość współtworzenia projektów promujących jedno z najciekawszych muzeów 
w Polsce, a także inwestycji budowy oddziału Muzeum Westerplatte i Wojny 1939; 

 realny wpływ na kształt nowoczesnej polityki komunikacyjnej w instytucji kultury; 
 udział w wydarzeniach i aktywnościach organizowanych przez Muzeum (koncerty, 

spotkania autorskie, międzynarodowe i ogólnopolskie konferencje naukowe, wykłady, 
warsztaty; wyjazdy studyjne); 

 stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę na pełen etat); 
 pakiet dodatkowych benefitów: prywatne ubezpieczenie zdrowotne, dofinansowanie 

do kart sportowych i szkoleń podnoszących kwalifikacje. 

Wymagane dokumenty: 

 CV  
 list motywacyjny 
 oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 

złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji 
prowadzonych przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zgodnie z 
Rozporządzeniem 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 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
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Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami 

  
Prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i cv na podany adres e-mail: rekrutacja@muzeum1939.pl  
w  terminie do 07.09. 2022r. 

Administratorem Danych Osobowych jest  Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku z siedzibą 
w 80-862 Gdańsk, Pl. W. Bartoszewskiego 1. 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod@muzeum1939.pl 

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia 
procesu rekrutacyjnego. Niepodanie wszystkich lub niektórych danych w toku postępowania 
rekrutacyjnego, może oznaczać ograniczenie lub uniemożliwienie wyboru na stanowisko 
będące przedmiotem rekrutacji. 

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu 
nadzorczego. 

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie 
dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania CV. 

Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane 
osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora 
danych osobowych. 

Dane osobowe kandydatów będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych kandydatów jest prowadzenie rekrutacji 
na podstawie przepisów Kodeksu pracy. 

Jeśli wyraża Pan/ Pani  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu 
procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji prosimy o uwzględnienie w 
Państwa CV zgody –„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w 
zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych”. 

mailto:t.zuroch-piechowski@muzeum1939.pl
mailto:rekrutacja@muzeum1939.pl


  

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku    
pl. Władysława Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdańsk  
tel./fax: +48 58 323-75-20, 58 323-75-30 
sekretariat@muzeum1939.pl 
www.muzeum1939.pl 
 

 

 

mailto:t.zuroch-piechowski@muzeum1939.pl

