
SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA w WARSZAWIE  
 
 

 
 
 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – publiczna uczelnia wyższa o 110-letniej tradycji  

– poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko: 

 

REDAKTOR TECHNICZNY 

w Oficynie Wydawniczej SGH 

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za realizację projektu 

wydawniczego. Do jej obowiązków będzie należało koordynowanie i nadzorowanie prac 

związanych z cyklem produkcyjnym, zmierzających do ukazania się publikacji drukiem zgodnie 

z obowiązującymi normami technicznymi i standardami wydawniczymi oraz przyjętym 

harmonogramem. 

Opis stanowiska/zadania: 

• Przyjmowanie materiałów publikacji, weryfikacja pod względem technicznym  

i przekazywanie do składu komputerowego;  

• Rekomendowanie i wybór właściwych rozwiązań technologicznych w fazie 

planowania szaty graficznej publikacji oraz w fazie realizacji; 

• Inspirowanie rozwiązań projektowych i akceptowanie makiety środków publikacji; 

• Zlecanie przygotowania projektów okładek w porozumieniu z autorami i redaktorami 

naukowymi prac zbiorowych, czuwanie nad ewolucją projektu oraz sprawdzanie 

poprawności przygotowania plików produkcyjnych; 

• Sporządzanie harmonogramu prac (koordynowanie terminów realizacji zleceń  

składu, projektowania okładek, druku) i prowadzenie dokumentacji poszczególnych 

etapów realizacji; 

• Koordynowanie prac podwykonawców odpowiedzialnych za skład komputerowy, 

projektowanie okładek, druk i oprawę publikacji; 

• Czuwanie nad właściwym, zgodnym z harmonogramem przebiegiem korekty 

wydawniczej i autorskiej – kontakty z autorami, redaktorami językowymi  

oraz innymi osobami zaangażowanymi w proces w zakresie redakcji technicznej; 

• Redakcja techniczna prac po składzie i kolejnych korektach wydawniczych  

(kontrola i korygowanie wieloaspektowej poprawności tekstu, wyłączając 

poprawność językową); 

• Przygotowywanie stron redakcyjnych publikacji w programie InDesign; 



• Sprawdzanie plików produkcyjnych publikacji pod względem poprawności 

przygotowania i przekazywanie ich do drukarni; 

• Sprawdzanie i akceptowanie wydruków próbnych publikacji, uzyskiwanie akceptacji 

autorów i redaktorów językowych, wprowadzanie ewentualnych poprawek, 

zwalnianie publikacji do druku właściwego; 

• Kontrola procesu produkcji przez pozostawanie w kontakcie z drukarnią  

do chwili dostarczenia nakładu publikacji do wydawnictwa; 

• Sprawdzanie i zatwierdzanie egzemplarzy sygnalnych; 

• Przygotowywanie i zlecanie dodruków publikacji; 

• Prowadzenie i obsługa elektronicznego archiwum publikacji; 

• Pozyskiwanie numerów ISBN z Biblioteki Narodowej; 

• Dobieranie w trybie przewidzianym przez prawo o zamówieniach publicznych 

podwykonawców odpowiedzialnych za skład komputerowy, projektowanie okładek 

oraz druk i oprawę publikacji. 

Od kandydatów/kandydatek oczekujemy: 

• Wykształcenia średniego, wykształcenie wyższe będzie dodatkowym atutem, mile 

widziane wykształcenie w zakresie grafiki 

• Minimum 3-letniego udokumentowanego stażu pracy w wydawnictwie  

na podobnym stanowisku; 

• Znajomości i biegłości w obsłudze pakietu Adobe (szczególnie Adobe InDesign, Adobe 

Illustrator, Adobe Photoshop, dodatkowo mile widziana znajomość pakietu MS Office 

– przede wszystkim programu Excell); 

• Doświadczenia w przygotowywaniu plików produkcyjnych (do druku); 

• Elementarnej wiedzy poligraficznej; 

• Znajomości języka angielskiego (w stopniu przynajmniej podstawowym); 

• Komunikatywności – jasnego i precyzyjnego wyrażania się w mowie i piśmie,  

wysokiej kultury osobistej; 

• Kreatywności, poczucia estetyki, dokładności i otwartości na nowe rozwiązania; 

• Umiejętności doskonałej organizacji pracy własnej oraz współpracowników; 

• Umiejętności efektywnej pracy pod presją czasu; 

• Samodzielności i odpowiedzialności w realizacji projektu wydawniczego,  

umiejętności pracy w zespole. 

Oferujemy: 

• Ciekawą, pełną wyzwań pracę w prestiżowej instytucji;  

• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę; 

• Wsparcie w rozwoju zawodowym i podnoszeniu kwalifikacji; 

• Pakiet świadczeń socjalnych.  

Aplikację zawierającą CV oraz list motywacyjny prosimy składać za pośrednictwem poczty 

elektronicznej pod adresem e-mail: monika.sobieska@sgh.waw.pl do 30 listopada 2018 r. 

 



 

Informujemy, że wszystkie nadesłane aplikacje zostaną przeanalizowane, jednak odpowiemy tylko na 

wybrane oferty. 

Prosimy o zamieszczenie oświadczenia zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w 

celach rekrutacyjnych o treści: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie moich danych 

osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji”. 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie moich danych 

osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji”. [opcjonalnie] 

 

1. Administratorem danych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 

162, 02-554 Warszawa. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem 

iod@sgh.waw.pl. 

3. Dane przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji. Podstawą prawną ich przetwarzania są 

przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.). Podanie danych 

osobowych w zakresie określonym tymi przepisami oraz aktów wykonawczych ma charakter dobrowolny, 

jednak ich brak uniemożliwia przystąpienie do procesu rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych 

jest dobrowolne i podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r). 

4. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na 

przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji dane będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania 

oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania. 

6. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzana danych jest art. 6 ust. 1 lit a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, 

co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

7. Informujemy, że nie będą wobec Pani/Pana podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany w 

rozumieniu art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 


