
PAŃSTWOWE MUZEUM NA MAJDANKU 
zatrudni 

REFERENTA DS. KOMUNIKACJI I PROMOCJI 

Opis stanowiska: 

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna m.in. za: 

- budowanie wizerunku instytucji w sieci 
- tworzenie treści na strony internetowe oraz do materiałów promocyjnych i informacyjnych 
- aktualizowanie strony internetowej Muzeum oraz prowadzenie działań w obszarze social media 
- realizację działań promujących działalność Muzeum 
- organizowanie działań marketingowych 
- koordynowanie dystrybucji materiałów promocyjnych 
- współpracę z mediami i zastępowanie rzecznika prasowego podczas jego nieobecności  
- ścisłą współpracę z pozostałymi działami instytucji na wszystkich etapach planowania i realizacji 

poszczególnych projektów i wydarzeń 
 
 
Wymagania: 

- wykształcenie wyższe 
- praktyczna znajomość kanałów komunikacji social media 
- minimum rok doświadczenia w administrowaniu stronami w mediach społecznościowych 
- bardzo dobra umiejętność tworzenia i redakcji tekstów 
- znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym 

- samodzielność, dobra organizacja pracy własnej, również pod presją czasu  
- kreatywność, komunikatywność, otwartość i umiejętność pracy w zespole 
- inicjatywa w działaniu i samodzielność 
 
 

Mile widziane: 

- doświadczenie w pracy w instytucji kultury 

- znajomość programów graficznych i do montażu filmów 

 

  

Oferujemy: 

- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 

- pakiet świadczeń socjalnych 

- możliwość rozwoju zawodowego 

 

Życiorys i list motywacyjny prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres praca@majdanek.eu w 

terminie do 05.09.2018 r. 

Prosimy o wpisanie w tytule maila REKRUTACJA DO SEKCJI DS. KOMUNIKACJI I PROMOCJI  

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami w terminie do 07.09.2018 r.  

Prosimy załączyć następującą klauzulę: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami)” 

 

 

 



Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 

r., poz. 922 z późniejszymi zmianami)  

1. administratorem danych osobowych jest Państwowe Muzeum na Majdanku;  

2. dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z przeprowadzeniem rekrutacji na 

stanowisko asystent muzealny;  

3. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;  

4. podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa (art. 22¹ Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 z późniejszymi zmianami); 

5. administrator danych usunie dane całkowicie i trwale po zakończeniu procesu rekrutacji. 


