
Starszy Specjalista/Specjalista w Sekcji Komunikacji i Promocji Wojskowego Biura 

Historycznego (umowa na o pracę). 

 

Zakres obowiązków: 

1. monitorowanie mediów oraz analiza publikacji o tematyce wojskowej, historycznej 

i kulturalnej, 

2. prowadzenie bieżących i okresowych analiz mediów na potrzeby Dyrektora Biura oraz 

prowadzenie korespondencji z przedstawicielami środków masowego przekazu, 

3. opracowywanie materiałów informacyjnych, komunikatów oraz oświadczeń prasowych na 

temat działań realizowanych przez WBH i podległe jednostki organizacyjne, a także udzielanie 

odpowiedzi na pytania dotyczące działalności WBH, w zakresie swoich kompetencji.  

 

Wymagania konieczne  

1. wykształcenie wyższe,  

2. znajomość pakietu MS Office. 

 

Wymagania preferowane: 

1. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym; 

2. doświadczenie zawodowe: min. 1 rok zatrudnienia na umowę o pracę; 

3. mile widziana znajomość obsługi SI ARCUS. 

 

Informacje dodatkowe: 

CV należy przesłać do dnia 31.12.2018 r. na adres: wbh.@ron.mil.pl  

Prosimy o do Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.  

Prosimy o pisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2002 r . Nr. 101., poz. 926. ze zmianami)”. 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowe Biuro Historyczne, z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Pontonierów 2A.  

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

ich przetwarzaniem można kontaktować się z administratorem danych na ww. adres. 

 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu realizacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko 

pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa.  

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przewidziany przepisami kancelaryjno-

archiwalnymi obowiązującymi w Wojskowym Biurze Historycznym. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub 

ograniczenia ich przetwarzania.  

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 


