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Asystent projektów historycznych 

 

Organizatorzy ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię! mającej na celu uhonorowanie 

i upamiętnienie uczestników Powstania Warszawskiego w związku z rozwojem realizowanych działań 

poszukują do swojego zespołu asystenta projektów historycznych. Chcesz stać się częścią jednej 

z największych akcji o tematyce historycznej? Sprawdź, czego wymagamy, wyślij CV i czekaj 

na odpowiedź! 

 

Wymagania: 

 

 wykształcenie wyższe; 

 dobra znajomość historii Polski XX wieku, w szczególności zagadnień związanych z II wojną 

światową i Powstaniem Warszawskim; 

 zainteresowanie działaniami organizacji pozarządowych w obszarach edukacji i historii; 

 znajomość zagadnień z zakresu organizacji wolontariatu; 

 lekkie pióro, praktyczna umiejętność redagowania tekstów; 

 doskonała umiejętność obsługi MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook); 

 prawo jazdy kategorii B; 

 zaangażowanie, sumienność i umiejętność brania odpowiedzialności za wykonywane zadania; 

 umiejętność pracy w zespole i łatwość nawiązywania kontaktów. 

 

Mile widziane: 

 

 znajomość zagadnień pozyskiwania funduszy zewnętrznych (granty, konkursy); 

 minimum roczne doświadczenie w zakresie koordynacji projektów edukacyjnych/historycznych; 

 doświadczenie w pracy z młodzieżą szkolną; 

 znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym. 

 

Zakres obowiązków: 

 wsparcie zespołu kampanii w bieżących zadaniach projektowych i promocyjnych; 

 prowadzenie naboru wolontariuszy, a także dbanie o dobre relacje z obecnymi wolontariuszami 

projektu; 

 nadzór nad kwestiami formalnymi (m.in. umowy/porozumienia, ubezpieczenie wolontariuszy); 
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 kontakt z Powstańcami Warszawskimi (m.in. organizacja wsparcia bezpośredniego, 

organizacja/koordynacja spotkań, rozsyłanie materiałów piśmienniczych potrzebnych do 

odpisywania przez Powstańców na otrzymane kartki); 

 kontakt ze szkołami uczestniczącymi w projekcie oraz prowadzenie naboru do kolejnej edycji 

kampanii; 

 pomoc przy tworzeniu materiałów edukacyjnych; 

 tworzenie baz danych; 

 raportowanie działań. 

 

Gwarantowane: 

 udział w tworzeniu i realizacji jednego z największych projektów o tematyce historycznej, 

w ramach którego do Powstańców Warszawskich trafiło ponad 200 tysięcy kartek; 

 możliwość nawiązania kontaktu z uczestnikami Powstania Warszawskiego; 

 praca w miłej atmosferze; 

 różnorodność wykonywanych zadań; 

 możliwość realizacji własnych pomysłów; 

 po okresie próbnym – możliwość stałego zatrudnienia na umowę o pracę. 

 

Prosimy o nadsyłanie dokumentów aplikacyjnych (CV ze zdjęciem) na adres e-mail: 

agata@bohateron.pl.  Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

 

W dokumentach należy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku 

o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 
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