
Dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie 
Andrzej Szpunar ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy 

 
specjalista do spraw promocji 

 
1. Wymagania formalne 

 wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: dziennikarstwo, filologia, marketing i PR, 
zarządzanie kulturą 

 doświadczenie w pracy obejmujące działania promocyjne oraz PR minimum 1 rok 

 doskonała znajomość języka polskiego (zasad polskiej ortografii i interpunkcji) 

 znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B2) 

 dobra obsługa komputera i pakietu MS Office 

 umiejętność pracy w zespole 

 samodzielność  

 kreatywność 

 gotowość do podjęcia pracy w rytmie działania instytucji kultury (wieczory, dni wolne, 
święta państwowe i kościelne) 

 
2. Mile widziane 

 studia podyplomowe z zakresu przewidzianego działalnością promocji i PR 
 
3. Zakres obowiązków 

 redakcja tekstów promocyjnych,  

 tworzenie tekstów na stronę internetową muzeum  

 nawiązywanie, utrzymywanie i poszerzanie współpracy z mediami (dzienniki, tygodniki, 
miesięczniki, informatory kulturalne itp.) 

 współpraca z mediami w zakresie przekazywania informacji dotyczących promocji wystaw 
i wydarzeń muzealnych  

 realizacja należytej dystrybucji materiałów informacyjnych i reklamowych Muzeum 
Okręgowego w Tarnowie  

 inicjowanie i realizacja postępowań wyłaniających wykonawców usług dostarczenia 
druków promocyjnych oraz informacyjnych dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie 

 opracowanie i realizacja strategii promocyjnej Muzeum, 

 prowadzenie analiz w zakresie frekwencji, godzin otwarcia, usług towarzyszących, itp., 

 dbanie o spójność komunikacji wizualnej, w tym nadzorowanie wykorzystywania 
identyfikacji wizualnej Muzeum, 

 sporządzanie i wysyłka newsletterów, 

 obsługa mediów społecznościowych instytucji  
 
4. Warunki pracy i płacy: 

 rodzaj umowy − umowa o pracę  

 wymiar czasu pracy − pełny etat 

 miejsce pracy – siedziba Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Rynek 3, 33-100 Tarnów 
 
5. Oferujemy: 

 ciekawą pracę w rozwijającej się instytucji kultury 

 wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego 

 możliwość rozwoju zawodowego 
 
6. Wymagane dokumenty: 



 cv 

 list motywacyjny 

 kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie  

 kserokopie dokumentów poświadczające doświadczenie zawodowe oraz znajomość 
języka angielskiego  

 oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych 
w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji 
prowadzonych przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie, 33-100 Tarnów, Rynek 3, zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

922 z póź. zm.) 
7. Termin i miejsce składania dokumentów: 

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum  Okręgowego w Tarnowie, Rynek 
3 (Kancelaria), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 grudnia 2017 r. 
z adnotacją: 
„Oferta na stanowisko:  specjalista do spraw promocji”. 

 
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani 
telefonicznie. 


