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OFERTA PRACY 
Dyrektor Kosakowskiego Centrum Kultury 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko: 
Pracownik techniczny (akustyk) 

 
1. Wymagania formalne/ niezbędne 

 wykształcenie min. średnie 

 ukończony kurs realizacji dźwięku lub podobnym zakresie 

 brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia 
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 

 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych 

 znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywny 
 

2. Wymagania dodatkowe 

 doświadczenie w realizacji dźwięku na imprezach plenerowych i kameralnych 

 umiejętność obsługi komputera, znajomość podstawowych programów oraz swobodne 
poruszanie się w środowisku internetowym (mile widziane podstawowe umiejętności grafiki 
komputerowej) 

 dyspozycyjność, dobra organizacja pracy 

 staranność i sumienność 

 wysoka kultura osobista 

 samodzielność w wykonywanych działaniach 

 umiejętność pracy w zespole 

 doświadczenie na podobnym stanowisku mile widziane 
 

3. Zakres obowiązków 
 Pracownik techniczny odpowiada w szczególności: 

 obsługiwanie i konserwację powierzonego mu sprzętu technicznego, elektroakustycznego i 
oświetleniowego, 

 branie udziału we wszystkich imprezach, na których wykorzystywany jest sprzęt techniczny, 
zabezpieczanie imprez w sprzęt techniczny, 

 współpracę z instruktorami w zakresie uruchamiania i udostępniania obiektów oraz sprzętu 
technicznego. 

 pełnienie obowiązków kierowcy samochodu na wyposażeniu KCK oraz prowadzenie 
niezbędnej dokumentacji pojazdu. 

 terminowe i prawidłowe sporządzanie sprawozdań z zakresu swoich działań. 

 wykonywanie innych czynności w ramach potrzeb wynikających z działalności jednostki. 
 
4. Warunki pracy i płacy 

 płaca zasadnicza 2800 zł brutto +dodatki 

 praca w równoważnym systemie czasu pracy w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym 

 pierwsza umowa na czas określony trzech miesięcy 

 zatrudnienie od sierpnia 2019 
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5. Wymagane dokumenty: 

 CV 

 list motywacyjny 

 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie i przebieg 
dotychczasowej pracy 
 

6. Termin i miejsce składania dokumentów. 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy: 

 złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie KCK lub wysłać pocztą na adres: . 

 Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na stanowisko – „Pracownik techniczny (akustyk)” 

 lub przesłać drogą mailową na adres kontakt@kulturakosakowo.pl . 
 
Termin składania ofert upływa w dniu 12 lipca 2019 r. godz.12.00 

Decyduje data wpływu. Aplikacje, które wpłyną do KCK po określonym wyżej terminie lub będą 
niekompletne nie będą rozpatrywane. 
 
7. Ilość etatów 
Umowa o pracę – 1 etat 
 
8. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone wyłącznie z wybranymi osobami spełniającymi 
wymagania formalne/niezbędne 
 
9. W dokumentach prosimy zamieścić klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie zawartych 
informacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie obecnej 
rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji.” 
 
10. Kosakowskie Centrum Kultury z siedzibą w Rewie przy ul. Morskiej 56, 81-198 Kosakowo jest 
Administratorem Państwa danych osobowych otrzymywanych w procesie rekrutacji. Będziemy mogli 
zachować Państwa CV na czas przyszłych rekrutacji, tj do roku czasu od daty otrzymania,  jeśli 
otrzymamy zgodę ”na potrzeby przyszłych rekrutacji”. Państwo wyrażacie zgody na przetwarzanie 
danych tylko w obecnej rekrutacji lub także przyszłej. Macie Państwo prawo do dostępu do swoich 
danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia 
swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 
W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji prosimy o kontakt 
kontakt@kulturakosakowo.pl . 
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