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Dziedziny: językoznawstwo, literaturoznawstwo

Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego poszukuje
RESEARCHERA. Szukamy osoby, do której zadań będzie należało m.in.
opracowywanie i opis relacji obywateli polskich – ofiar i świadków dwóch
totalitaryzmów, gromadzonych w bazie „Zapisy Terroru” oraz przeprowadzanie
kwerend materiału źródłowego (dokumentów, fotografii, filmów, pamiątek) na
potrzeby projektów badawczych, edukatorskich i popularyzatorskich.

Oferujemy pracę ciekawą i rozwijającą, w zgranym zespole i w dobrej atmosferze
oraz możliwość rozwoju zawodowego, poszerzenia wiedzy historycznej i
podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia i kursy.
Jeśli interesuje Cię historia Polski w XX w., a zwłaszcza II wojna światowa,
to jest to jest to zajęcie dla Ciebie!

Wymagania:
• wykształcenie wyższe humanistyczne, najlepiej w zakresie historii lub dziedzin
pokrewnych;
• mile widziane doświadczenie zawodowe lub współpraca z instytucjami kultury
i pamięci, muzeami lub inicjatywami społecznymi poświęconymi historii
najnowszej;
• dokładność, skrupulatność, bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność
i zaangażowanie, umiejętność pracy pod presją czasu;
• znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
• zdolności komunikacyjne i interpersonalne;
• wysoka kultura osobista.
Dodatkowym atutem będzie bierna znajomość języków niemieckiego lub
rosyjskiego
CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres: rekrutacje@obnt.pl.
Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.
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Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez
Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. W. Pileckiego z siedzibą w Warszawie
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.
U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.
Informujemy, że Administratorem danych jest Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami
im. W. Pileckiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Foksal 17. Dane zbierane są dla
potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe.
Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne

Słowa kluczowe: totalitaryzm, research
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