
 
 

Starszy specjalista /specjalista 
W Sekcji Komunikacji i Promocji Wojskowego Biura Historycznego 

(umowa o pracę). 
 

 

Zakres obowiązków: 

1. Opracowywanie grafik i projektów materiałów promocyjno-informacyjnych (broszur, 
ulotek, plakatów, grafik reklamowych, itp.), grafik do portali społecznościowych, rozeznania 
rynkowego w zakresie możliwości wykonania projektów oraz wykonanie specyfikacji 
zamówienia w tym zakresie; 

2. Przygotowanie projektów do druku; 

3. Obróbka graficzna zdjęć; 

4. Obsługa specjalistycznego sprzętu peryferyjnego – ploter, skaner; 

4. Obsługa specjalistycznego oprogramowania komputerowego; 

- Adobe Creative 6 Master Collection 

- Photoshop 

 

Wymagania konieczne: 

1. Wykształcenie: wyższe; 

2. Odpowiedzialność, samodzielność;  

3. Dobra organizacja pracy;  

4. Umiejętność pracy w zespole;  

5. Umiejętność pracy pod presją czasu; 

 

Wymagania preferowane: 

1. Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku; 
2. Znajomość programów komputerowych: 

- Adoba Captivate 
- Gimp 
- Blender 
- Sketchup 

Informacje dodatkowe: 
CV oraz kwestionariusz osobowy należy przesłać do dnia 31.01.2020 r. na adres Wojskowego Biura 
Historycznego ul. Pontonierów 2A, 00-910 Warszawa z dopiskiem oferta pracy. 
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 
 



 
 

Osoba wyłoniona w procesie rekrutacyjnym będzie zobowiązana do złożenia ankiety bezpieczeństwa 
osobowego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. 
 
 
 
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. 

 


