
Instytut Pileckiego to przede wszystkim ludzie pełni pasji i zaangażowania, którzy zdają sobie 

sprawę z wagi realizowanych projektów. Poszukujemy ludzi, którzy tak samo jak my, 

interesują się historią, którzy doceniają znaczenie wydarzeń kulturalnych. Ludzi, którzy 

razem z nami będą chcieli wypełniać naszą misję popularyzacji historii Polski i 

doświadczenia XX wieku nie tylko w kraju ale i za granicą. 

Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko 

Recepcjonista/Recepcjonistka: 

Główne zadania: 

• obsługa wystawy Instytutu Pileckiego "Zawołani po Imieniu" (ul. Krakowskie Przedmieście 

11) czynnej codziennie w godzinach 10-18 (w uzgodnionym wymiarze czasu pracy) 

• otwieranie i zamykanie lokalu, obsługa gości i pracowników oraz sprzętu multimedialnego na 

wystawie 

• kontrola przestrzegania regulaminu wystawy, zasad BHP i bezpieczeństwa 

epidemiologicznego na wystawie (liczba gości, środki ochrony osobistej, dezynfekcja 

• informowanie zwiedzających o działalności Instytutu (po uprzednim przeszkoleniu) 

 

Wymagania: 

• dyspozycyjność przynajmniej 2 dni w tygodniu (od poniedziałku do niedzieli) w godz. 10-

18 

• dokładność, skrupulatność, bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność i 

zaangażowanie 

• znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym 

• zdolności komunikacyjne i interpersonalne 

• wysoka kultura osobista 

 

Mile widziane: 

• wykształcenie w kierunku historii, historii sztuki lub zainteresowanie muzealnictwem i 

nowoczesnymi projektami historycznymi 

• znajomość języka rosyjskiego, niemieckiego lub francuskiego 

 

Oferujemy: 

• zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie 

• ciekawą, inspirującą pracę na pograniczu kultury i historii 

• możliwość współpracy w zgranym zespole, w dobrej atmosferze, przy niebanalnych 

projektach kulturalnych, naukowych i popularyzatorskich 

• szkolenie wprowadzające w tematykę pracy 

• szansę rozwoju zawodowego w prężnej, rozwijającej się instytucji naukowej 

• możliwość rozwoju zawodowego i poszerzenia wiedzy historycznej 

Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego wpisując w tytule maila „Wystawa – 

rekrutacja” na adres b.gralicki@instytutpileckiego.pl do 17 lutego 2021 r. 

mailto:b.gralicki@instytutpileckiego.pl


Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. 

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Solidarności i Męstwa im. 

Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania 

rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników  Instytutu 

Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego." 

 

 Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że: 

1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest 

Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie, ul. 

Foksal 17, 00-372 Warszawa. Kontakt z administratorem danych osobowych jest 

możliwy pod adresem: 

 Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, ul. Foksal 17, 00-372 

Warszawa, 

 e-mail: iodo@instytutpileckiego.pl; 

2. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego 

postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników 

Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego na podstawie wyrażonej zgody 

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

3. odbiorcą danych osobowych kandydatów może być podmiot działający na zlecenie 

administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania 

i usuwania awarii; 

4. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie 

dłuższy niż dwa lata od dnia zakończenia obecnego procesu rekrutacji; 

5. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, 

żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest 

równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez 

Instytut Solidarności                                 i Męstwa im. Witolda Pileckiego; 

6. kandydat, którego dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora danych 

osobowych ograniczenia przetwarzania, gdy:  

 osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na 

okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, 

 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia 

się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich 

wykorzystywania, 

 administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale 

są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw z przyczyn związanych z jej 

szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych 

opartego na interesie publicznym lub prawnie uzasadnionych interesach 

(sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1) – do czasu stwierdzenia, czy prawnie 



uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw 

sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, 

7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorującego w zakresie danych osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej 

danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten 

organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi 

dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy 

zaś przebiegu procesu rekrutacji; 

8. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, 

jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy 

w Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego. 

 


