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Jakie czekają na Ciebie zadania?

opisywanie archiwalne nagranych rozmów  

przygotowanie i publikacja nagrań filmowych w mediach społecznościowych

prosta obróbka materiałów filmowych

administrowanie portalem internetowym w systemie CMS

realizacja multimedialnych projektów edukacyjnych IPN

Wymagamy:

wykształcenia wyższego

podstawowej znajomości systemu CMS

podstawowej znajomości pakietu Adobe Creative Cloud (w szczególności Adobe
Premiere Pro)

bardzo dobrej znajomości zagadnień dotyczących historii najnowszej

umiejętności poprawnego pisania w j. polskim

umiejętności pracy pod presją czasu

kreatywnego i otwartego podejścia do powierzonych zadań

dyscypliny i dobrej organizacji pracy

samodzielności i dokładności

Mile widziane:

Informacja
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doświadczenie (zwłaszcza w przypadku ukończenia uczelni o profilu innym, niż
humanistyczna)

doświadczenie w administrowaniu stron internetowych/prowadzeniu profili
społecznościowych

umiejętność pracy z kamerą lub aparatem fotograficznym

chęć do rozwijania umiejętności zawodowych

Szukamy osoby:

otwartej oraz zdecydowanej

twórczej i pomysłowej a zarazem dokładnej i starannej

lubiącej ciekawe wyzwania

o dużej kulturze osobistej

zaangażowanej, potrafiącej i lubiącej pracować w zespole

Co oferujemy:

umowę o pracę i stabilne warunki zatrudnienia

8-godzinny dzień pracy

pracę w biurze od poniedziałku do piątku

istnieje możliwość przystąpienia do pakietu ubezpieczeniowego, otrzymania karty
sportowej i korzystania z  ciekawych i rozwijających szkoleń

możliwość realizacji własnych ciekawych pomysłów

sposobność nabrania doświadczenia związanego z realizacją projektów o charakterze
filmowym

dobrą atmosferę

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie listu motywacyjnego oraz życiorysu pocztą
elektroniczną na adres: konrad.starczewski@ipn.gov.pl do dn. 28.02.2021 r.

Prosimy o dodanie w CV poniższej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego na aplikowane przeze mnie stanowisko.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci
Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Gdańsku,
Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia
rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
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Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania
rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

w art. 6 ust. 1 lit. a – na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie
rekrutacyjne,

w art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie jestniezbędnedopodjęcia działań w celu przeprowadzenia
obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,

w art. 6 ust. 1 lit. c – w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa (art.221 § 1 Kodeksu pracy) na stanowisko wskazane w aplikowanym
ogłoszeniu.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Pamięci Narodowej - Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wołoska 7,
02-675 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne,
fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia
poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony
przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych
oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP:
inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Wołoska 7, 02-675
Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na
stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie



swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie
danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w
postępowaniu rekrutacyjnym.
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