Dyrektor Toruńskiej Agendy Kulturalnej ogłas~a nabór
na wolne stanowisko specjalisty ds. projektów
Stanowisko: specjalista ds. projektów
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Liczba etatów: l
l.
•
•
•

Wymagania:
wykształcenie wyższe

znajomość języka

angielskiego w mowie i piśmie
w organizacji i koordynacji wydarzeń kulturalnych udokumentowane przynajmniej
stażem pracy na podobnym stanowisku

doświadczenie

pięcioletnim

•
•

doświadczenie w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych
dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole i samodzielność w podejmowaniu decyzji

•

biegła obsługa

2.
•
•
•
•

Wymagania dodatkowe:
doświadczenie w rozliczeniu projektów
znajomość drugiego języka obcego w mowie i piśmie
doświadczenie w koordynacji projektów młodzieżowych, edukacyjnych i kulturalnych
kursy i szkolenia w dziedzinie kultury

3.
•
•
•
•
•

Zakres obowiązków:
koordynacja wydarzeń kulturalnych organizowanych przez T AK
koordynacja edukacyjnych projektów młodzieżowych
koordynacja pracą wolontariuszy współpracujących z TAK
pozyskiwanie środków publicznych na statutowe działania instytucji
rozliczanie projektów

4.
•
•
•
•

Wymagane dokumenty:
CV oraz list motywacyjny.
Dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie i kwalifikacje.
Dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie).

•

komputera, pakiet MS Office

Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe oraz wiedzę
(kserokopie).

specjalistyczną

i

umiejętności

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych: "Wyrażam zgodę na
przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych
osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883).

5. Termin i miejsce składanie ofert
Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie " Konkurs na stanowisko specjalisty ds. projektów" należy składać w
terminie do dnia 6 października 2016 roku do godziny 15.00 w siedzibie instytucji bądź listownie na adres: Toruńska
Agenda Kulturalna ul. Pod Krzywą Wieżą l, 87-100 Toruń.

6. Warunki zatrudnienia: Umowa o pracę w Toruńskiej Agendzie Kulturalnej
7. Informacje o przebiegu naboru
Wyniki naporu zostaną podane do wiadomości poprzez wywieszenie ich w siedzibie instytucji oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej Toruńskiej Agendy Kulturalnej i UMT.
Złożone przez uczestników oferty nie będą odsyłane.
nvr~?ktor
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