
 

 

Wrocław, 2.08.2022 r. 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” ogłasza nabór na jedno wolne stanowisko pracy  
w Dziale Edukacji: 

Specjalista ds. edukacji w projekcie EOG 

Wymiar: 1/1 etatu – umowa o pracę  

Praca od września 2022 r.  

Praca w trybie równoważnego czasu pracy  

Miejsce pracy: Wrocław 

Niezbędne wymagania wobec kandydata: 

 wykształcenie wyższe na kierunku historia lub pokrewnym,  

• doświadczenie w pracy przy planowaniu i realizacji projektów edukacyjnych, 

• umiejętność aktywnej pracy na rzecz pozyskiwania nowych odbiorców oraz utrzymywania 

relacji z klientem, 

• dobra znajomość pakietu MS Office, 

• doświadczenie i umiejętność pracy w zespole, 

• dobre zarządzanie czasem i zdolności organizacyjne, umiejętność koordynacji kilku zadań w tym 

samym czasie, 

• samodzielność w podejmowaniu decyzji, 

• umiejętność tworzenia pism formalnych, 

• sumienność, wysoka kultura osobista, 

• umiejętność pracy pod presją czasu, 

• dyspozycyjność, 

• komunikatywność. 

Mile widziana: 

• dobra znajomość języka angielskiego lub ukraińskiego, 

• doświadczenie w marketingu bezpośrednim, 

• znajomość prawa zamówień publicznych, 

• zainteresowanie powojenną historią, 

• gotowość do nauki nowych umiejętności.  

 

Zadania wykonywane na stanowisku specjalista ds. edukacji w projekcie EOG: 

• stała praca na rzecz ulepszania i rozwoju oferty edukacyjnej Centrum Historii Zajezdnia – 

tworzenie scenariuszy oprowadzania, warsztatów oraz lekcji muzealnych,  

 

 



 

 

 

 

• tworzenie ofert edukacyjnych do wystaw czasowych i stałych realizowanych w ramach Centrum 

Historii Zajezdnia w szczególności w ramach projektu „Wrocław i Falstad nie zapomną!” 

finansowanego ze środków MF EOG, 

• aktywne pozyskiwanie nowych odbiorców oferty edukacyjnej Centrum Historii Zajezdnia 

realizowane poprzez marketing bezpośredni,  

• uczestniczenie w pracach zespołu projektowego „Wrocław i Falstad nie zapomną”, 

• przygotowywanie dokumentacji do udzielania zamówień publicznych, 

• planowanie i zarządzenie budżetem prowadzonych projektów, 

• współpraca z innymi działami instytucji w zakresie działań edukacyjnych, 

• współpraca z zewnętrznymi podmiotami w zakresie przygotowania i prowadzenia działalności 

edukacyjnej Centrum Historii Zajezdnia. 

Oferujemy: 

• stabilne zatrudnienie na umowę o pracę; 

• pracę w nowoczesnej instytucji kultury; 

• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (m.in. dofinansowanie do wypoczynku, bony 

świąteczne); 

• możliwość skorzystania z programu MultiSport; 

• możliwość dołączenia do prywatnej opieki medycznej ENEL-MED; 

• możliwość rozwoju (program szkoleń wewnętrznych oraz szkoleń zewnętrznych); 

• możliwość współtworzenia ciekawej i różnorodnej oferty edukacyjnej, także międzynarodowej;  

• dostęp do dobrze wyposażonej biblioteki; 

• przyjazną atmosferę pracy; 

• miejsce parkingowe, także dla rowerów. 

 

Wymagane dokumenty: 

1. list motywacyjny; 

2. życiorys zawodowy (CV) zawierający co najmniej następujące dane: imię i nazwisko, data 

urodzenia, obywatelstwo, dane kontaktowe, wykształcenie (ze wskazaniem uzyskanych stopni 

i tytułów naukowych oraz uczelni, które je przyznały), informacje o doświadczeniu zawodowym, 

uprawnieniach i dodatkowych umiejętnościach; wraz z: 

a. oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych 

w ofercie na potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą 

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. rok 2019, poz. 1781); 

b. oświadczeniem o wyrażeniu zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na 

przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb obecnej oraz 

przyszłych rekrutacji; 

c. oświadczenie o zgodności informacji zawartych w załączonych dokumentach ze stanem 

faktycznym; 

3. można dołączyć kopie świadectw (dyplomów) dokumentujących kwalifikacje i wykształcenie 

oraz innych dokumentów pokazujących odbyte kursy i szkolenia 

 

 

 

 



 

 

 

Miejsce i termin składania ofert: 

Komplet dokumentów prosimy składać do 20.08.2022 r. do godziny 16.00: 

• w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@zajezdnia.org  - wpisując w tytule wiadomości 

„Rekrutacja na Specjalistę ds. projektów edukacyjnych” 

• osobiście lub listownie w sekretariacie Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” (ul. Grabiszyńska 184, 53-

235 Wrocław) UWAGA! Decyduje data przyjęcia w sekretariacie Ośrodka. 

W przypadku przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego, będziecie Państwo objęci 

postanowieniami art. 13 RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Wypełniając wynikające stąd obowiązki, 

informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pamięć i Przyszłość z siedzibą we 

Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 184, kod pocztowy 53-235, adres e-mail: 

sekretariat@zajezdnia.org, tel. (+48) 71 715 96 00; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zajezdnia.org; 

3. Przetwarzanie dokonywane jest w celu przeprowadzenia aktualnej i przyszłych rekrutacji, 

w oparciu o Pani/Pana zgodę, tj. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 

1974 r.; 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty biorące udział w rekrutacji po stronie 

administratora oraz uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa; 

5. Pani/Pana dane mogą być profilowane przy użyciu częściowo lub całkowicie 

zautomatyzowanych systemów, w celu selekcji kandydatów w trakcie procesu rekrutacyjnego; 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej rekrutacji lub 2 lat 

w przypadku możliwości wykorzystania ich w przyszłych rekrutacjach; 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania. Ma Pani/Pan również prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego; 

8. W zakresie objętym przepisami określającymi wymogi zatrudnienia przetwarzanie jest 

niezbędne dla celów rekrutacji. W pozostałym zakresie przetrwanie oparte jest na wyrażone 

zgodzie, która może być w każdej chwili wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem 

uprzedniego przetwarzania. Cofnięcie zgody może jednak w określonych przypadkach oznaczać 

brak możliwości kontynuacji postępowania rekrutacyjnego. 
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Projekt „Wrocław i Falstad nie zapomną! Polskie i Norweskie spojrzenie na totalitaryzmy. Działania edukacyjne, badawcze, wystawiennicze, 

wydawnicze i popularyzatorskie o różnych doświadczeniach Wrocławia i Falstad totalitaryzmu hitlerowskiego i stalinowskiego w okresie II 

wojny światowej” korzysta z dofinansowania o wartości 1.549.303,02 zł otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii ze środków 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 

ramach Programu „Kultura”, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”. Celem projektu jest realizacja kompleksowego programu 

popularyzującego przy użyciu tradycyjnych i nowoczesnych narzędzi polskiego i norweskiego doświadczenia hitlerowskiego i stalinowskiego 

totalitaryzmu we Wrocławiu i Falstad. 


