
 

 

PAŃSTWOWE MUZEUM NA MAJDANKU 
zatrudni 

GRAFIKA W DZIALE WYSTAWIENNICZYM 
 

Opis stanowiska: 
Projektowanie graficzne w Dziale Wystawienniczym Państwowego Muzeum na Majdanku: 
- projektowanie wystaw i materiałów informacyjnych Muzeum, skład wydawnictw, 
- udział w pracach nad korektą i adiustacją wystaw i wydawnictw, 
- koordynacja prac związanych z realizacją wystaw (od projektowania do aranżacji) oraz pełnym procesem 

wydawniczym, 
- prowadzenie dokumentacji finansowej i administracyjnej w zakresie realizowanych zadań, 
- udział w bieżących zadaniach Działu Wystawienniczego, 
- współpraca z innymi działami Muzeum nad działaniami towarzyszącymi wystawom i wydawnictwom (lekcje 

muzealne, warsztaty, spotkania, promocje itp.). 
 
Wymagania: 
- doświadczenie w realizacji profesjonalnych projektów graficznych print i digital, 
- bardzo dobra znajomość pakietu Adobe (głównie InDesign, Photoshop, Ilustrator), 
- praktyczne umiejętności z zakresu projektowania wystaw, komunikacji wizualnej, składu książek, technik 

drukarskich, podstawowych zasad edytorskich, przygotowania materiałów do druku, 
- samodzielność, odpowiedzialność, terminowość, 
- komunikatywność oraz umiejętność efektywnej pracy w zespole. 

 
Mile widziane: 
- zainteresowanie historią II wojny światowej, 
- znajomość języka obcego w stopniu średnio zaawansowanym lub wyższym, 
- doświadczenie w projektowaniu stron internetowych i ich programowaniu, 
- doświadczenie w pracy w instytucji kultury, 
- wykształcenie z zakresu wystawiennictwa, muzealnictwa lub pokrewnych kierunków. 
 
Oferujemy: 
- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 
- pakiet świadczeń socjalnych, 
- dodatkowy urlop 14 dni. 
 
Życiorys i list motywacyjny prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres praca@majdanek.eu, w terminie do 
31.05.2019 r. 
 
Prosimy o napisanie w tytule maila REKRUTACJA DO DZIAŁU WYSTAWIENNICZEGO. 
 
Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami w terminie do 05.06.2019 r. 
 
Prosimy dołączyć następującą klauzulę: 
„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia  1997 r. i 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 grafika; 
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. 
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