
Oferta pracy na stanowisko Specjalisty ds. Pozyskiwania Środków 
 
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. Pozyskiwania Środków 
Miejsce pracy: Wrocław 
 
Osoba, którą zatrudnimy na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za samodzielne przygotowywanie i 
realizację zadań związanych z pozyskiwaniem środków finansowych ze źródeł publicznych i niepublicznych 
dla Ossolineum w tym m.in.: 
 

• Identyfikacja i monitoring możliwości aplikowania o granty oraz pozyskiwania środków ze  
źródeł niepublicznych, w tym dobór merytryczno-tematyczny źródeł finansowania i 
definiowanie potrzeb partnerstwa wizerunkowego. 

• Koordynacja kontaktów i przynależności do izb handlowych, stowarzyszeń, fundacji, sieci 
gospodarczych, platform współpracy 

• Kompleksowa koordynacja formalnym procesem pozyskiwania środków ze źródeł 
publicznych i niepublicznych (wypełnianie i składanie aplikacji grantowych, tworzenie 
targetów partnerskich, prowadzenie procesu negocjacji, koordynacja umów) 

• Zabieganie o patronaty honorowe 

• Koordynacja współpracy z pozyskanymi prywatnymi partnerami wizerunkowymi  
 
Od kandydatów oczekujemy: 

• Wykształcenia wyższego 

• Min. 3-letniego doświadczenia w efektywnym pozyskiwaniu środków ze źródeł niepublicznych 
(będzie to weryfikowane na rozmowie kwalifikacyjnej)  

• Bardzo dobrej znajomości publicznych źródeł finansowania, zwłaszcza z Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego 

• Bardzo dobrej znajomość języka angielskiego, 

• Bardzo dobrej organizacji pracy, 

• Umiejętności pisania wniosków aplikacyjnych i tworzenia targetów partnerskich 

• 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 wykazu złożonych aplikacji oraz pozyskanych środków prywatnych. 
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)”. 
 
 
 


