
 
 

Treść archiwalnych ogłoszeń 

 

 

PRZEWODNIK MUZEALNY 

Poszukujemy osoby: 

 

Z wykształceniem wyższym, humanistycznym. 

Z bardzo dobrą znajomością tematyki II wojny światowej i najnowszej historii Polski 

Z biegłą znajomością języka francuskiego 

Posiadającą umiejętność pracy w zespole 

Posiadającą umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów interpersonalnych. 

  

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego do 15.03.2020 r. na adres: 

 

Muzeum Powstania Warszawskiego 

ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa, 

z dopiskiem „Przewodnik muzealny” 

lub droga mailową: sniedziela@1944.pl 

 

Muzeum zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty. 

 

 

PRACOWNIK SZATNI 

Poszukujemy osoby: 

 

Z komunikatywną znajomością j. angielskiego 

Odporną na stres 

Posiadającą umiejętność pracy w zespole 

Posiadającą umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów interpersonalnych. 



 
  

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego do 15.03.2020 r. na adres: 

 

Muzeum Powstania Warszawskiego 

ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa, 

z dopiskiem „Pracownik szatni” 

lub droga mailową: sniedziela@1944.pl 

 

Muzeum zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty. 

 

 

KOORDYNATOR PROJEKTÓW HISTORYCZNYCH 

Szukamy dynamicznej, kreatywnej i otwartej osoby 

 

do zadań której będą należały m.in.: 

 

- organizacja i nadzór nad projektami naukowymi, edukacyjnymi i popularyzatorskim, 

 

– nadzór merytoryczny nad projektami wydawniczymi – tworzenie i zarządzanie nietypowymi 

projektami muzealnymi, często w skali międzynarodowej, 

 

- zarządzanie produkcją projektów filmowych i multimedialnych, 

 

- organizacja i produkcja niekonwencjonalnych wystaw i wydarzeń, 

 

– współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi, naukowymi i wystawienniczymi, 

 

– merytoryczny nadzór nad ekspozycją stałą Muzeum, 

 

- nadzór nad poszukiwaniami śladów pamiątek powstańczych. 



 
 

  

 

Poszukujemy osoby: 

– z wyższym wykształceniem humanistycznym, 

– z udokumentowanym minimum trzyletnim doświadczeniem zawodowym, 

– samodzielnej, odpowiedzialnej, niemającej problemu z organizacją pracy zespołu i ustaleniem 

priorytetów, 

– mającej doświadczenie w kompleksowej realizacji projektów, 

– skoncentrowanej na realizacji wyznaczonych celów, 

– potrafiącej radzić sobie w sytuacjach stresujących, które wymagają podejmowania szybkich decyzji, 

– która lubi pracę w zespole i podejmuje inicjatywę, 

– znającej co najmniej jeden język obcy w stopniu komunikatywnym. 

 

W zamian oferujemy: 

– umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, 

– stabilne warunki pracy i płacy, 

– możliwość realizacji wyjątkowych projektów, 

– udział w przedsięwzięciu dającym wiele satysfakcji, jakim jest praca w dynamicznie działającej 

instytucji kultury. 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym do 17.01.2020 r.  na 

adres: 

Muzeum Powstania Warszawskiego 

ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa 

z dopiskiem: „Producent Projektów Historycznych” 

lub e-mailem: kadry@1944.pl  

 

Muzeum zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty. 

 

 



 
Młodszy Specjalista na ekspozycji muzealnej w Celach Bezpieki 

Poszukujemy osoby: 

 

z wykształceniem wyższym, 

ze znajomością języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, 

punktualnej, odpowiedzialnej o wysokiej kulturze osobistej, 

posiadającej umiejętność pracy w zespole, 

posiadającej umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów interpersonalnych. 

  

Do zadań której będzie należało: 

nadzór nad ekspozycją, 

obsługa kasy fiskalnej, 

obsługa mediów społecznościowych ekspozycji, 

współpraca z działem promocji i działem IT. 

  

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego do 30.09.2019 r. na adres: 

 

Muzeum Powstania Warszawskiego 

ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa 

z dopiskiem „Młodszy Specjalista” 

 

lub e-mailem: kadry@1944.pl 

 

Muzeum zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty. 

 

Przewodnik muzealny 

Poszukujemy osoby: 

 

Z wykształceniem wyższym, humanistycznym. 



 
Z bardzo dobrą znajomością tematyki II wojny światowej i najnowszej historii Polski 

Z biegłą znajomością angielskiego i rosyjskiego 

Posiadającą umiejętność pracy w zespole 

Posiadającą umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów interpersonalnych. 

  

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego do 31.08.2019 r. na adres: 

 

Muzeum Powstania Warszawskiego 

ul. Grzybowska 79, 00-844 Warszawa, 

z dopiskiem „Przewodnik muzealny” 

 

lub e-mailem: sniedziela@1944.pl 

 

Muzeum zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty. 


