Ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowiska
Wpisany przez Katarzyna Jaroszewska
czwartek, 16 października 2014 14:30 - Poprawiony poniedziałek, 15 kwietnia 2019 14:55

Specjalista ds. imprez

Miejsce pracy: Warszawa, Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Forma zatrudnienia: 1/1 etatu

Wymagania wobec kandydatów:
- wykształcenie wyższe
- doświadczenie w realizacji projektów kulturalnych, kina studyjnego i pracy w instytucjach
kultury
- biegła znajomość obsługi komputera, komunikacja, obsługa stron internetowych,
- doświadczenie w pracy z organizacjami społecznymi i pozarządowymi
- znajomość przemian zachodzących w kulturze i aktualnych trendów
- znajomość narzędzi marketingowych
- punktualność, dyspozycyjność, sumienność, odpowiedzialność za realizowane projekty,
umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, odporność na stres
- doskonała organizacja pracy, samodzielność, kreatywność
- mile widziana znajomość podstaw wybranych zagadnień z zakresu rozliczeń finansowych
i ochrony danych osobowych, własności intelektualnej.

Zakres obowiązków:
- organizacja pracy kina studyjnego

1/3

Ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowiska
Wpisany przez Katarzyna Jaroszewska
czwartek, 16 października 2014 14:30 - Poprawiony poniedziałek, 15 kwietnia 2019 14:55

- współtworzenie polityki programowej DK Świt
- obsługa społeczno-kulturalnych projektów aktywizacyjnych i wspieranie organizacyjne
inicjatywy społecznej w zakresie Miejsca Aktywności Lokalnej
- tworzenie planów promocji i organizacyjnych poszczególnych wydarzeń oraz
optymalizacja działań promocyjnych
- współpraca z instytucjami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, animatorami
kultury, aktywistami miejskimi, społecznością lokalną w dziedzinie kultury, czasu wolnego,
integracji społecznej
- koordynacja wolontariatu
- nawiązywanie kontaktów i stała współpraca z dystrybutorami filmowymi, instytucjami,
agencjami artystycznymi
- obsługa finansowa działalności programowej w ww. zakresie i przygotowywanie
sprawozdań
- organizowanie działań promocyjno-marketingowych ze szczególnym uwzględnieniem
nowych technologii
- aktywne poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań promocyjnych
- redagowanie informacji prasowych, komunikatów itp.
- aplikowanie o środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych oraz znajomość zasad
crowdfundingu
- wykorzystywanie narzędzi promocji i public relations, w tym nowych technologii
- redagowanie tekstów informacyjnych i promocyjnych
- zarządzanie stroną internetową (wordpress) i portalami społecznościowymi

- bezpośrednia współpraca z klientami indywidualnymi,

Oferujemy:
- stabilną pracę w kreatywnym zespole
- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na okres próbny
- zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin, praca głównie w godz. 8.00-16.00 lub w innych
godzinach określony w harmonogramie zgodnie z potrzebami Działu i organizacji imprez oraz
przynajmniej dwa dyżury w weekend (sobota lub niedziela) w miesiącu
- możliwość wykazania się inicjatywą, kreatywnością i umiejętnościami organizacyjnymi
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oraz udział w ciekawych i nietypowych projektach
- wynagrodzenie zasadnicze 2300,00 + regulaminowa premia + należna wysługa lat od 5%
do 20%.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV do dnia 31.05.2019 r. na adres kjaroszewska
@dkswit.com.pl
(w temacie wiadomości prosimy wpisać stanowisko pracy).
Informujemy, ze skontaktujemy się tylko w wybranymi Kandydatami. Pozostałym osobom
dziękujemy za zainteresowanie nasza ofertą. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Do celów rekrutacyjnych prosimy zawrzeć w aplikacji niniejszą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek m.st.
Warszawy moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U.2016. 922) i
Rozp. Parlam. Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.
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