
   
 
 

Wrocław, 24 czerwca 2016 r.  

                     Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG,  pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz środków Krajowych.   

  

  
Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” 
ul. Grabiszyńska 184, 
53–235 Wrocław | Polska 
 
tel. +48 71 715 96 00, +48 663 901 767 
fax. +48 334 90 56 
biuro@pamieciprzyszlosc.pl 
 

NABÓR PRACOWNIKA NA WOLNE STANOWISKO 
 

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” ogłasza nabór na stanowisko pracy w Centrum Dokumentacyjnym: 
 

Kierownik Centrum Dokumentacyjnego 
 
Wymiar: 1 etat, praca od 01 sierpnia 2016r. 
 
Zakres obowiązków: 
 

 Gromadzenie, zabezpieczanie, ewidencjonowanie oraz systematyczne opracowywanie  
i udostępnianie zbiorów historii mówionej, 

 Gromadzenie, ewidencja oraz zabezpieczanie zbiorów zdjęć, dokumentów, materiałów 
audiowizualnych, pamiątek oraz innych materiałów i obiektów pozyskanych przez 
Ośrodek, 

 Prowadzenie dokumentacji zbiorów, 
 Zapewnienie bezpieczeństwa zbiorów Ośrodka przez odpowiednią kontrolę i wdrażanie 

procedur, 
 Przygotowywanie do zatwierdzenia przez Dyrektora Ośrodka niezbędnych szczegółowych 

procedur w zakresie realizacji zadań wynikających z pkt. 1-3, 
 Realizacja projektów dokumentacyjnych i digitalizacyjnych Ośrodka, 
 Prowadzenie elektronicznego archiwum publikacji i materiałów publikacyjnych Ośrodka, 
 Realizacja kwerend archiwalnych, 
 Prowadzenie biblioteki Ośrodka, 
 Bezpieczne i uporządkowane przechowywanie powierzonych akt, przekazywanie  

do archiwum zamkniętych spraw, 
 Podpisywanie dokumentów i pism w zakresie otrzymanego upoważnienia, 
 Sprawowanie zwierzchnictwa służbowego w odniesieniu do podległych pracowników, 
 Zapewnianie możliwości właściwej i terminowej realizacji zadań przez podległych 

pracowników, 
 Podejmowanie czynności z zakresu koordynacji i nadzoru nad działaniami podległych 

pracowników, 



 Przedkładanie Dyrektorowi propozycji szczegółowego zakresu obowiązków podległych 
pracowników, 

 Nadzorowanie przestrzegania przez podległych pracowników przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, 

 Kontrolowanie przestrzegania przez podległych pracowników dyscypliny pracy, ewidencji 
czasu pracy, etyki zawodowej, 

 Ocena podległych pracowników oraz składanie wniosków w sprawie ich awansowania, 
nagradzania lub pociągnięcia do odpowiedzialności, 

 W razie potrzeby zastępowanie innych pracowników działu, 
 Opracowywanie sprawozdań z działalności oraz innych materiałów na polecenie Dyrektora, 
 Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub bezpośredniego przełożonego. 

 
Niezbędne wymagania wobec kandydata:  
 
 Wykształcenie wyższe – tytuł magistra (lub wyższy) kierunku historia lub pokrewnego,  
 Ukończenie specjalizacji archiwalnej lub kursu kancelaryjno-archiwalnego co najmniej  

I stopnia, 
 Minimum 5-letnie doświadczenie w pracy w archiwum historycznym, 
 Doświadczenie w wykorzystaniu archiwalnych baz danych przy opracowywaniu zbiorów, 
 Znajomość przepisów archiwalnych, 
 Wiedza z zakresu zarządzania zespołem, 
 Doświadczenie w pracy naukowo-badawczej i organizacji projektów naukowo-badawczych  

i dokumentacyjnych,  
 Doświadczenie w przygotowaniu i redakcji tekstów naukowych, 
 Dobre zarządzanie czasem i zdolności organizacyjne, umiejętność koordynacji różnych zadań 

w tym samym czasie, 
 Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Access, Word, Excel), 
 Dobra znajomość obsługi programów do obróbki cyfrowej plików dźwiękowych i graficznych 

(zdjęć), 
 Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz łatwość nawiązywania kontaktów, 

zaangażowanie, dokładność, sumienność, wysoka kultura osobista, 
 Samodzielność i dokładność w realizowaniu powierzonych zadań, umiejętność pracy pod 

presją czasu. 



Mile widziane:  
 
 Doświadczenia w zarządzaniu zespołem, 
 Doświadczenie w zakresie koordynacji projektów oraz praktyczna wiedza z zakresu 

zarządzania projektem,  
 Znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego w mowie i w piśmie, 
 Wiedza z zakresu historii najnowszej Wrocławia i Dolnego Śląska oraz metodologii oral history, 
 Umiejętność publikacji treści w Internecie, 
 Znajomość wydawniczo-poligraficznego procesu technologicznego. 

 
Oferujemy: 
 
 Zatrudnienie na umowę o pracę, 
 Możliwość rozwoju osobistego i zdobycia doświadczenia, 
 Pracę w młodym, dynamicznym zespole w nowoczesnej instytucji kultury, 
 Przyjazną atmosferę pracy. 

 
Wymagane dokumenty: 
 
 list motywacyjny, 
 życiorys zawodowy (CV) zawierający co najmniej następujące dane: imię i nazwisko, data 

urodzenia, obywatelstwo, adres do korespondencji, wykształcenie (ze wskazaniem 
uzyskanych stopni i tytułów naukowych oraz uczelni, które je przyznały), informacje  
o doświadczeniu zawodowym, uprawnieniach i dodatkowych umiejętnościach, 

 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie  
 na potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.), 

 można załączyć: referencje oraz spis dokumentów i dyplomów poświadczających zdobyte 
wykształcenie i doświadczenie. 



Miejsce i termin składania ofert: komplet dokumentów w wersji elektronicznej prosimy przesłać 
na adres mailowy: rekrutacja@zajezdnia.org do 10.07.2016 (włącznie) wpisując w tytule 
wiadomości „Rekrutacja na Kierownika Centrum Dokumentacyjnego”, a w treści maila 
oświadczenie o zgodności informacji zawartych w załączonych dokumentach ze stanem 
faktycznym.  
 
  
 


