
Starszy referent w Kancelarii Tajnej Wojskowego Biura Historycznego (umowa o pracę). 

Zakres obowiązków: 
- przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie oraz przekazywanie dokumentów niejawnych

otrzymanych, wysyłanych oraz wytwarzanych na potrzeby wewnętrzne Biura;
- prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych i służbowych;
- wykonywanie czynności w zakresie przygotowania kancelarii Tajnej do kontroli okresowej;
- obsługa programu do elektronicznego obiegu dokumentów.

Wymagania konieczne 
- wykształcenie: co najmniej średnie;
- znajomość pakietu MS Office;
- ukończone szkolenie specjalistyczne dla kandydatów na stanowiska w kancelariach tajnych

i kancelariach tajnych międzynarodowych oraz innych niż kancelaria tajna komórkach
organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych;

- posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli ściśle tajne (krajowe, NATO, UE).

Wymagania preferowane: 
- mile widziane ukończenie kursu archiwalnego I stopnia oraz  znajomość obsługi SI ARCUS.

Informacje dodatkowe: 
CV oraz kwestionariusz osobowy należy przesłać do dnia 23.08.2019 r. na adres: wbh@ron.mil.pl 
Dodatkowe informacje pod nr telefonu - 261 813 259 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

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. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przewidziany przepisami kancelaryjno-
archiwalnymi obowiązującymi w Wojskowym Biurze Historycznym.

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

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