W związku z realizacją projektu pt. „Infrastruktura Niepodległości: Architektura polskich
powiatowych projektów modernizacyjnych” ze środków Wieloletniego Programu „Niepodległa”
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki
Poszukuje kuratorów-organizatorów lokalnej edycji projektu dla następujących regionów II
Rzeczpospolitej Polskiej:


powiat nowomazowiecki



powiat radomski



powiat chrzanowski



powiat siedlecki



powiat rzeszowski



powiat kaliski



powiat pucki i wejherowski - powiat morski [z wyłączeniem Gdyni]



powiat inowrocławski



Królewska Huta [Chorzów]



powiat włocławski

Szczegóły projektu w załączonym do ogłoszenia pliku pdf pt. „Infrastruktura Niepodległości:
Architektura polskich powiatowych projektów modernizacyjnych”
Zakres zadań:








kwerenda biblioteczna i badania terenowe w zakresie architektonicznego dziedzictwa II RP
wybranego regionu
opracowanie pozyskanych materiałów; przygotowanie listy obiektów wraz opisami i
materiałem ikonograficznym
przygotowanie wstępnej koncepcji wydarzenia promującego lokalne dziedzictwo wraz z
kosztorysem i harmonogramem produkcji
współpraca z NIAIU w zakresie komunikacji i promocji projektu
samodzielna realizacja lokalnej edycji projektu w regionie
uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych w Warszawie w terminie 20-21 lipca 2019
zamknięcie i rozliczenie projektu

Wymagania:







Wykształcenie wyższe lub w trakcie ostatniego roku studiów; preferowana wykształcenie
kierunkowe: historia sztuki, architektura, kulturoznawstwo
Zainteresowania w zakresie lokalnego dziedzictwa, historii architektury, urbanistyki;
preferowane osoby posiadające wiedzę na temat dziedzictwa kulturowego wybranego
regionu
Preferowane doświadczenie z zakresu organizacji wydarzeń o charakterze popularyzatorskim
(wykłady, projekcje filmowe, warsztaty, oprowadzanie)
Mile widziane doświadczenie w przygotowaniu i organizowaniu wystaw, także plenerowych
Umiejętność organizacji pracy własnej i cudzej





Wysoko kultura osobista, komunikatywność, staranność, sumienność, terminowość i
zaangażowanie
Podstawowa umiejętność obsługi komputera (pakiet Office)
Oczekujemy chęci i umiejętności uczenia się, gotowości w uczestniczeniu w 2-dniowych
warsztatach w lipcu w Warszawie (weekend)

Oferujemy:
- współpraca w oparciu o – umowę zlecenia
- możliwość zdobycia kompetencji i doświadczenia w zakresie realizacji przedsięwzięć kulturalnych
- szkolenia i wsparcie merytoryczne oraz organizacyjne
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
1. Życiorys/CV i list motywacyjny,
2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia;
3. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania o w zakresie doświadczenia
zawodowego;
4. Podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z
pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. Podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawierające
formułę o treści:
Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Narodowy Instytut
Architektury i Urbanistyki, ul. Foksal 4, 00-366 Warszawa, moich danych osobowych w celu
przeprowadzenia procedury rekrutacji na oferowane stanowisko kuratora-organizatora w projekcie
„Infrastruktura Niepodległości: Architektura polskich powiatowych projektów modernizacyjnych”
Miejsce i sposób składania dokumentów:
Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji (CV i list motywacyjny z podaniem numeru
telefonu i adresu poczty elektronicznej) w terminie do dnia 12 lipca 2019 r.,
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Dotyczy naboru: : Infrastruktura II RP ”:
- listownie na adres: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, ul. Foksal 4,
00-366 Warszawa,
- osobiście: w sekretariacie Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki,
ul. Foksal 4, 00-366 Warszawa, w godz. 9.00–16.00
- w wersji elektronicznej na adres e-mail: projekty@niaiu.pl wpisując w temacie maila: :
Infrastruktura Niepodległości
Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Informacja dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej
RODO, informuję, iż:
1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
2. Administratorem danych jest Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki (dalej: NIAiU), ul.
Foksal 4, 00-366 Warszawa.
3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@niaiu.pl lub pisemnie na adres NIAiU.
4. Cele przetwarzania danych osobowych: dane osobowe kandydatów do pracy są zbierane w
celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych.
5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenie postępowania
rekrutacyjnego. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na
Administratorze
(podstawa
prawna
z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.
z 2018 poz. 108, z późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze.
6. Informacje o odbiorcach danych osobowych: Dane osobowe kandydatów do pracy nie są
ujawniane innym odbiorcom.
7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: dane osobowe są przechowywane
do
czasu
zakończenia
procesu
rekrutacyjnego,
ale
nie
dłużej
niż
3 miesiące od dnia przesłania CV i listu motywacyjnego.
8. Uprawnienia z art. 15-21 RODO: przysługują Pani/Panu prawa do żądania od Administratora
dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a
także prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
9. Prawo do wniesienia skargi: Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez
Administratora narusza przepisy RODO.
10. Obowiązek podania danych Podanie przez kandydatów do pracy danych osobowych jest
wymogiem ustawowym. Brak podania niniejszych danych uniemożliwi uwzględnienie
Pani/Pana w prowadzonym procesie rekrutacyjnym.
11. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji Pani/Pana dane nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

Dokumenty i niezbędne oświadczenia:

1. Formularz kandydata
2.. Życiorys/CV
3. List motywacyjny wraz ze wskazaniem powiatu, w którym Kandydat/Kandydatka chce
zaproponować działania projektowe
4. Podpisanie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Miejsce i sposób składania dokumentów: Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji (CV i
list motywacyjny z podaniem numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej) w terminie do dnia12
lipca 2019 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Dotyczy naboru: Infrastruktura Niepodległości:
- listownie na adres: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, ul. Foksal 4, 00-366 Warszawa;
- osobiście: w sekretariacie Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, ul. Foksal 4, 00-366
Warszawa, w godz. 9.00–16.00
-lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: projekty@niaiu.pl wpisując w temacie maila: :
Infrastruktura Niepodległości
Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

