
Oferta pracy na stanowisko Specjalisty ds. Komunikacji 
 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, jeden z najważniejszych i najstarszych ośrodków kultury polskiej, 
którego misją jest upowszechnianie i pomnażanie dóbr kultury polskiej, wspieranie i prowadzenie prac 
naukowo-badawczych oraz działalność wydawnicza, w związku z rozwojem Działu Marketingu, 
Pozyskiwania Środków i Zarządzania Projektami poszukuje pracownika na stanowisko: 
 

Specjalista ds. Komunikacji 
Miejsce pracy: Wrocław 
 
Osoba, którą zatrudnimy na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za samodzielne przygotowywanie i 
realizację zadań związanych z wszelkimi aspektami komunikacji zewnętrznej Ossolineum w tym m.in.: 

 Wdrażanie strategii komunikacji Zakładu w zakresie PR i ePR, utrzymywanie stałego kontaktu z 
mediami (organizacja konferencji i briefingów), prowadzenie i rozliczanie kampanii reklamowych  

 Kompleksowa administracja stroną www i kanałami social media, w tym implementacja treści na 
stronę www Zakładu i do kanałów social media oraz nadzór nad ich spójnością, funkcjonalnością i 
użytecznością  

 Rozwój strony www i kanałów social media, poprzez poszukiwanie i wdrażanie nowych narzędzi w 
zakresie funkcjonalności, statystyk i optymalizacji komunikacji 

 Odpowiedzialność za tworzenie treści komunikatów (artykuły, posty, noty prasowe, materiały 
reklamowe), dostosowywanie ich do właściwych kanałów (media, w tym media branżowe, social 
media)  

 Aktywne współtworzenie wizerunku firmy oraz dbanie o spójność komunikacji instytucji w wielu 
kanałach,  angażowanie społeczności wokół profili,   

 Organizacja konferencji prasowych, brifingów i spotkań z mediami 
 
Od kandydatów oczekujemy: 

 Wykształcenia wyższego 
 Min. 5-letniego doświadczenia w realizacji strategii komunikacji  
 Doświadczenia w prowadzeniu profili social media (warunek konieczny) 
 Znajomości systemu CMS Wordpress oraz podstaw HTML (warunek konieczny) 
 Doświadczenia we współpracy z mediami 
 Komunikatywnej znajomość języka angielskiego, 
 Bardzo dobrej organizacji pracy, 
 Lekkiego pióro 
 Wysoce rozwinięte kompetencje interpersonalne i komunikacyjne będą dodatkowym atutem 

 
Oferujemy: 

 Zatrudnienie na umowę o pracę 
 Pakiet socjalny 
 Pracę w młodym, ambitnym i nastawionym na rozwój zespole 
 Stabilne warunki zatrudnienia  
 Niezbędne narzędzia pracy 
 Możliwość realizacji ciekawych projektów, dużą swobodę w działaniu 
 Rozwój umiejętności i zdobycie cennych doświadczeń zawodowych 
 Pracę w centrum Wrocławia 

 
Prosimy o przesłanie CV i próbki (do 500 znaków) autorskiego tekstu na dowolny temat. 
Aplikacje prosimy przesyłać na adres mailowy: praca.marketing@ossolineum.pl do dnia 12.12.2017 
O terminie rozmów  kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni  indywidualnie telefonicznie lub 
pisemnie. Jednocześnie uprzejme informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 
 
Prosimy o zawarcie w CV klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla 
potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r . Nr. 101., poz. 926. ze zmianami)”. 
 
 
 


