
Pracownia Słownika Polszczyzny XVI wieku Instytutu Badań Literackich Polskiej

Akademii Nauk (z siedzibą w Toruniu)  

poszukuje 1 osoby,

koordynatora zespołu anotatorów, zajmujących się retrodygitalizacją haseł Słownika

polszczyzny XVI wieku

Zakres obowiązków:

- organizacja pracy zespołu złożonego z 10 – 15 osób,

- przygotowanie wstępne materiałów do opracowania przez anotatorów,

- wsparcie techniczne anotatorów,

- kontrola wykonania anotacji artykułów hasłowych Słownika polszczyzny XVI wieku,

- umieszczanie prawidłowo anotowanych artykułów hasłowych na portalu internetowym Słownika.

Wymagania:

- minimalne wykształcenie – wyższe (preferowane wykształcenie filologiczne lub informatyczne),

- doświadczenie w koordynacji prac kilkunastoosobowego zespołu,

-  umiejętność  obsługi  komputera  (w  tym szczególnie  specjalistycznego  edytora  do  anotowania

artykułów hasłowych Słownika polszczyzny XVI wieku), 

- zamieszkanie w Toruniu lub okolicy – w ramach prac niezbędna będzie obecność w Pracowni

Słownika  Polszczyzny  XVI  wieku  oraz  bezpośrednie  kontakty  z  anotatorami  (z  zachowaniem

dystansu społecznego i innych wymagań związanych z sytuacją epidemiczną),

-  preferowane będą osoby mające doświadczenie w pracy nad materiałami  Słownika polszczyzny

XVI wieku lub w innych projektach leksykograficznych

Oferujemy:

- zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenie) w wymiarze nie wyższym

niż 140 godzin miesięcznie,

- wynagrodzenie roczne 37 800 zł brutto,

- sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem (wraz ze wsparciem informatycznym),

- wszelkie materiały i stanowisko niezbędne do wykonania zadań.

Zgłoszenia wraz z CV (w jednym pliku zatytułowanym nazwiskiem Kandydata lub Kandydatki)

prosimy przesyłać drogą elektroniczną do 15 marca 2022 roku na adres: slownik16@ibl.waw.pl     



Projekt:  „Słownik polszczyzny XVI wieku” – edycja internetowa (digitalizacja i uzupełnienie).
Finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą Narodowy Program
Rozwoju Humanistyki w latach 2020 – 2025, nr rejestracyjny projektu 11H 18 0030 87 
Umowa nr 0030/NPRH8/H11/87/2019 z dnia 12 maja 2020 roku. 

Przesłanie aplikacji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych  przez  Instytut  Badań  Literackich  Polskiej  Akademii  Nauk  (Instytut)  z  siedzibą  w
Warszawie  (00-330),  ul.  Nowy  Świat  72.
Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks
pracy  oraz  stosownych  aktów  wykonawczych  jest  niezbędne  do  wzięcia  udziału  w  rekrutacji.
Podanie  dodatkowych  danych  osobowych  jest  dobrowolne;  umieszczenie  ich  w  przesłanych
dokumentach  aplikacyjnych  oznacza  wyrażenie  zgody  na  ich  przetwarzanie  przez  Instytut.
Pani/Pana  dane  będą  przetwarzane  przez  Instytut  wyłącznie  w  celu  bieżącej  rekrutacji.  Po
zakończeniu  rekrutacji  Instytut  będzie  jednak  przechowywał  Pani/Pana  dokumenty  aplikacyjne
przez okres dwóch lat, co wynika z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane,
określonej w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i  archiwach odzwierciedlonych w instrukcji  kancelaryjnej  Instytutu.  Po  tym czasie
Pani/Pana  dane  zostaną  z  rejestrów  Instytutu  usunięte.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści  swoich danych,  ich sprostowania,  przenoszenia,
wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych,  lub  ograniczenia  ich  przetwarzania,  bez
podania  przyczyny.  Cofnięcie  przez  Państwa  zgody  na  przetwarzanie  danych  pozostanie  bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej
przed jej cofnięciem.

Kontakt  z  inspektorem  danych  osobowych  u  administratora  jest  możliwy  poprzez  adres
mailowy iodo@ibl.waw.pl.

mailto:iodo@ibl.waw.pl

