
Nazwa stanowiska 

Dział  

Liczba poszukiwanych pracowników

Wymiar etatu

średnie licencjat x wyższe x

doświadczenie zawodowe 3 lata

Pożądane kompetencje

wymagane dokumenty

miejsce wykonywania pracy

termin składania dokumentów

droga składania aplikacji

przewidywany termin rozstrzygnięcia 

Klauzula RODO - prosimy o 

zamieszczenie w CV lub liście 

motywacyjnym

1

z zakresu:
realizacji projektów z zagranicznymi partnerami na arenie międzynarodowej  w zakresie działania 

Instytutu Książki

OGŁOSZENIE O PRACĘ

Informacje dotyczące stanowiska pracy, którego rekrutacja dotyczy:

specjalista - ds. współpracy zagranicznej

Zagraniczny

1

Profil wymagań wobec kandydata

Zadania zatrudnionego pracownika - 

opis stanowiska pracy

oferujemy

znajomość języka hiszpańskiego (min. C1) i język angielskiego (min. C1); znajomość języka włoskiego lub portugalskiego (min. 

B2) będzie dodatkowym atutem; wykształcenie wyższe humanistyczne (mile widziane filologia polska lub obca); znajomość 

rynku wydawniczego; doświadczenie w pracy w branży kulturalnej, wydawniczej lub pokrewnej mile widziane; zorientowanie na 

nowości wydawnicze w literaturze polskiej; zamiłowanie do literatury i książek; wysoka kultura osobista; łatwość nawiązywania 

kontaktów; terminowość; doświadczenie w pracy w instytucji finansów publicznych;

świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

podróże służbowe za granicę, zawodowy kontakt z literaturą

W zakres zadań stanowiska wchodzi m.in.: - opracowywanie i prowadzenie programów oraz kompleksowe zarządzanie 

projektami z zakresu polskiego piśmiennictwa, w tym literatury i jej dziedzictwa, języka oraz książki za granicą, -organizacja 

polskiej obecności na targach i imprezach, w których bierze udział IK, -opracowywanie i prowadzenie dokumentacji dot. 

realizacji powierzonych projektów (opracowywanie dokumentacji i projektów umów, nadzór nad ich realizacją, 

przygotowywanie postępowań w oparciu o przepisy pzp,) -bieżąca współpraca z zagranicznymi partnerami; -gotowość i 

dyspozycyjność do wyjazdów służbowych; 

do 30 listopada 2022 r.

rozwój zawodowy

do 13 listopada 2022 r.; oferty niekompletne lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane; Zastrzegamy sobie 

prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami

CV i list motywacyjny z opisem zainteresowań z zakresu literatury oraz wskazaniem stanowiska, na które ubiega się 

kandydat/ka

Kraków, ul. Wróblewskiego 6 lub Warszawa ul. Foksal 17

na adres maila: praca@instytutksiazki.pl podając w tytule maila "specjalista - ds. współpracy zagranicznej"

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i liście motywacyjnym dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. 

Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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).

zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę

Wymagane wykształcenie

Wymagane doświadczenie zawodowe


