
OŚRODEK CHOPINOWSKI W SZAFARNI

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Działu Edukacji 

1. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe (preferowane dziennikarstwo, filologia polska, 
   nauki humanistyczne lub edukacja muzyczna) 
- umiejętność redagowania tekstów
- znajomość najnowszych trendów w obszarze promocji kultury (zwłaszcza muzyki) 
  w  social mediach
- biegła znajomość języka angielskiego
- wysoki poziom komunikatywności i pracy w zespole
- umiejętność wystąpień publicznych
- gotowość i otwartość na nowe wyzwania
- kreatywność w tworzeniu i realizowaniu strategii promocyjnej instytucji
- znajomość technik animacyjnych w pracy warsztatowej z rożnymi grupami dzieci i
  dorosłych

2. Wymagania dodatkowe:

- umiejętność gry na fortepianie w zakresie szkoły muzycznej pierwszego stopnia
- podstawowa znajomość zagadnień związanych z historią muzyki
- doświadczenie w prowadzeniu stron internetowych
- umiejętność obsługi mediów społecznościowych takich jak Instagram, Facebook
  i kanału Youtube
- posiadanie prawo jazdy i mobilność

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

     - prowadzenie działań z zakresu promocji Ośrodka Chopinowskiego
     - zamieszczanie informacji na stronie internetowej i w mediach społecznościowych
     - prowadzenie audycji, warsztatów dla dzieci i młodzieży o Chopinie i muzyce
     - prowadzenie konferansjerki podczas koncertów oraz innych wydarzeń artystycznych
     - redagowanie tekstów dotyczących wydarzeń
     - nagrywanie krótkich filmów informacyjnych
     - czynny udział w organizacji i obsłudze koncertów oraz innych wydarzeń takich jak 
       konferencje, sympozja, debaty

4. Oferujemy:

- zatrudnienie w oparciu o umowę o prace na pełen lub ½ etatu
- możliwość zdobycia doświadczenia pracy w instytucji kultury o międzynarodowych
  zasięgu
- ciekawe i różnorodne zadania z możliwością dokształcania
- ciekawa praca przy konkursach o międzynarodowym, ogólnopolskim 
i wojewódzkim  zasięgu 



5. Wymagane dokumenty:

-  życiorys – curriculum vitae;
-  list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte kursy i szkolenia
- ewentualne kserokopie świadectw pracy;  
- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

Przekazując powyższe dane wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie w celach zawarcia
umowy  cywilnoprawnej  z  Ośrodkiem  Chopinowskim  w  Szafarni,  Szafarnia  1,  87-404
Radomin, który będzie ich administratorem. Będą one przetwarzane na podstawie i w zakresie
określonym  w  Rozporządzeniu  Ogólnym  o  Ochronie  Danych  Osobowych  (RODO)
i odrębnych ustawach. Ma Pani/Pan do nich wgląd, jak również prawo do ich poprawiania.
Przesyłając  wypełniony kwestionariusz  potwierdza  Pani/Pan zapoznanie  się  z powyższymi
informacjami oraz wyraża Pani/Pan opisane w nich zgody. Wszelkie pytania i wnioski należy
kierować pod adres: iod@szafarnia.art.pl.

6. Termin nadsyłania zgłoszeń:

Wymagane dokumenty należy składać osobiści lub przesłać na adres: Ośrodek Chopinowski 
w Szafarni, Szafarnia 1, 87-404 Radomin lub mailowo na adres: dyrektor@szafarnia.art.pl do 
27 sierpnia 2021 r.
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