
 
 

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte 

ogłasza konkurs 

na stanowisko starszego referenta ds. promocji 

w Dziale Promocji i Wymiany Międzynarodowej 

Wymiar etatu: pełen etat – 40 godzin tygodniowo (zadaniowy tryb pracy) 

Okres zatrudnienia: na zastępstwo z możliwością dalszego zatrudnienia 

Data zatrudnienia: 01.10.2022 r. 

Opis stanowiska: 

• udział i organizacja ekspozycji uczelni podczas pikników oraz podczas eventów plenerowych (np. 
targów edukacyjnych na terenie całej Polski, Air Show, Obchodów Święta Wojska Polskiego, itp.); 

• udział w wydarzeniach o charakterze kulturalno-promocyjnym na terenie całej Polski;  
• przygotowanie postępowań ofertowych i przetargowych na materiały promocyjne; 
• współpraca i kontakt z podmiotami zewnętrznymi w zakresie materiałów promocyjnych; 
• współpraca przy tworzeniu materiałów promocyjnych w tym filmów reklamowych 
• nadzór i kontrola magazynu sprzętu promocyjnego; 
• wsparcie działu przy tworzeniu kampanii reklamowych  

 
Wymagania: 

• wykształcenie wyższe (min. Licencjackie), preferowane na kierunku związanym z:  promocją, 
marketingiem, PR, administracja lub pokrewne 

• gotowość do częstych wyjazdów służbowych; 
• mile widziane doświadczenie zawodowe; 
• wysoka motywacja do pracy, chęć podnoszenia swoich kwalifikacji oraz zdolności organizacyjne, 

kreatywność i zaangażowanie;  
• dyspozycyjność, komunikatywność, rzetelność i sumienność; 
• prawo jazdy kat. B (z doświadczeniem)  

 
Oferujemy: 

• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę; 
• bardzo dobrą i swobodną atmosferę pracy; 
• pyszną kawę; 
• częste wyjazdy służbowe; 
• udział w ciekawych projektach promocyjnych; 
• atrakcyjny pakiet socjalny; 
• możliwość korzystania z bazy sportowej akademii; 
• możliwość korzystania z AOS Cyranka w Czernicy; 

Wymagane dokumenty: 

• CV; 
• Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższą treścią: 



 
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w formularzu rekrutacyjnym oraz dołączonym 
do niego CV jest Akademia Marynarki Wojennej z siedzibą w Gdyni (81-127 Gdynia, ul. Śmidowicza 69, ). 
Administrator ustanowił inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem: 
iod@amw.gdynia.pl. Dane są przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane  
w ogłoszeniu, którego dotyczy zgłoszenie rekrutacyjne. Podstawę przetwarzania danych stanowi przepis 
prawa (art. 221 § 1 Kodeksu pracy – w zakresie następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, imiona 
rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg 
dotychczasowego zatrudnienia) oraz Pani/Pana zgoda (w zakresie ewentualnych danych dodatkowych 
zawartych w załączonym do formularza CV, w tym w zakresie Pani/Pana wizerunku). Podanie przez 
Panią/Pana danych wykraczających poza zakres określony przepisami Kodeksu pracy nie jest 
obowiązkowe, a brak takich danych w CV nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Dane zawarte 
w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz dołączonym do niego CV mogą być również przetwarzane na podstawie 
prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, to jest w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony 
przez roszczeniami, jeżeli dotyczą one prowadzonej rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe będą 
przetwarzane w siedzibie Administratora oraz będą przechowywane przez 12 miesięcy . Przysługuje 
Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych przetwarzanych w oparciu 
o Pani/Pana zgodę – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie 
zgody nie wpływa na zgodność prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Składanie dokumentów: 

Wymagane dokumenty należy nadsyłać do 23.09.2022 r. (decyduje data wpływu) na adres: 

Akademia Marynarki Wojennej  
Dział Promocji i Wymiany Międzynarodowej 
ul. Śmidowicza 69 
81-127, Gdynia  
z dopiskiem: „oferta pracy - Dział Promocji i Wymiany Międzynarodowej”  
albo mailem k.budzisz@amw.gdynia.pl 
 

Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. 
Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej oraz otrzymają link do 
badania profilu kompetencji.  
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.  
Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Promocji i Wymiany Międzynarodowej pod numerem 
telefonu 261 26 25 17 

mailto:k.budzisz@amw.gdynia.pl

