
Warszawa, 30.07.2021 r. 
 
 

OGŁOSZENIE 
 

Muzeum Wojska Polskiego poszukuje osoby do świadczenia w Biurze ds. budowy 
nowej siedziby MWP usług doradztwa w zakresie multimediów na ekspozycji Muzeum 
Wojska Polskiego w pawilonie wystawowym w Cytadeli Warszawskiej. 

 
 Zakres usług obejmuje wykonywanie następujących obowiązków i czynności: 

(1) przedstawianie propozycji rozwiązań projektowych w zakresie multimediów, 
odpowiadających potrzebom MWP, w tym m.in. w zakresie rodzajów i parametrów 
technicznych poszczególnych urządzeń; 

(2) opiniowanie rozwiązań projektowych w zakresie multimediów, zaproponowanych przez 
inne osoby, w tym m.in. w zakresie rodzajów i parametrów technicznych 
poszczególnych urządzeń; 

(3) opiniowanie rozwiązań projektowych w zakresie multimediów pod względem kosztów 
ich wykonania; 

(4) przedstawianie propozycji parametrów technicznych rozwiązań kontentowych do 
poszczególnych multimediów; 

(5) opiniowanie możliwości wprowadzenia rozwiązań kontentowych do 
poszczególnych multimediów; 

(6) przedstawianie propozycji zastosowania określonego oprogramowania w 
poszczególnych multimediach oraz oprogramowania sterującego kontentami; 

(7) opiniowanie propozycji  zastosowania określonego oprogramowania w 
poszczególnych multimediach oraz oprogramowania sterującego kontentami, 
przedstawionych przez inne osoby; 

(8) udział w spotkaniach wewnętrznych z zespołem historyków i ekspertów, powołanym 
przez Dyrektora MWP, do współpracy przy projektowaniu i realizacji ekspozycji ze 
zwycięzcą konkursu oraz innymi podmiotami, zwanego dalej „zespołem 
opiniującym”; 

(9) udział w spotkaniach zespołu opiniującego z zespołem autorskim, wyznaczonym przez 
zwycięzcę konkursu do projektowania ekspozycji, zwanego dalej „zespołem 
autorskim”. 

(10) przedstawianie propozycji rozwiązania problemów, zaistniałych w trakcie 
projektowania multimediów do ekspozycji MWP;  

(11) przedstawianie propozycji rozwiązania rozbieżności dotyczących multimediów, 
powstałych w trakcie pracy zespołu autorskiego i zespołu opiniującego; 

 
Wymagania: (1) wykształcenie wyższe; (2) co najmniej dwa lata doświadczenia w 

pracy na podobnym stanowisku; (3) znajomość przepisów obowiązujących w branży 
multimediów; (4) znajomość zagadnień technicznych, niezbędnych do realizacji projektów w 
zakresie multimediów; (5) znajomość najnowszych rozwiązań technicznych z branży 
multimediów; (6) doświadczenie w przygotowywaniu scenariuszy kontentów multimedialnych; 
(7) znajomość oprogramowania, stosowanego w multimediach na ekspozycjach muzealnych. 
 

Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna o świadczenie usług 
 

Miejsce świadczenia usług: Cytadela Warszawska, ul. Dymińska 13, 01-783 
Warszawa, budynek nr 5 oraz czynności zdalne. 

 
Czas świadczenia usług: w godzinach ustalonych z Muzeum Wojska Polskiego. 
 
Okres zatrudnienia: sierpień 2021 r. – grudzień 2021 r. 

 



Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego 
wyłącznie w formie elektronicznej na adres: „jpilzak@muzeumwp.pl” w terminie do dnia 
05.08.2021 r. do godz. 14.00 Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi 
kandydatami. 
 

W CV proszę zawrzeć klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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)".  
 
 

 


