Dyrektor Teatru „Baj Pomorski” w Toruniu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko:
Główny specjalista ds. kultury w Teatrze „Baj Pomorski”

Określenie stanowiska:
Stanowisko : Główny specjalista ds. kultury w Teatrze „Baj Pomorski” w Toruniu
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar czasu pracy: pełen etat

1. Wykształcenie:
wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.
preferowane wykształcenie uzupełniające na kierunku menager kultury
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku

2. Wymagania dodatkowe:
- znajomość zagadnień związanych z projektami kulturalnymi finansowanymi ze środków UE
(pozyskiwanie środków i realizacja projektów) oraz doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy
pozabudżetowych; ministerialnych itp.
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera w szczególności pakietu MS Office, administrowania
stron internetowych, facebooka itp.
- zdolności organizacyjne, rzetelność, komunikatywność, uczciwość
- umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność
- odporność na stres

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
- tworzenie i koordynowanie programów: wydarzenie artystyczne, edukacja, infrastruktura
unijnych wieloletnich i jednorocznych
- pozyskiwanie sponsorów na bieżące premiery i festiwale i działalność teatru,

pozyskiwanie pieniędzy z instytucji pozarządowych w tym fundacji na cele wymienione w statucie
Teatru,
administrowanie stron internetowych teatru , portali społecznościach teatru (m. in. Facebook, i inne),
tworzenie nowych form reklamy internetowej teatru
organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek SPOTKANIA
organizowanie imprez komercyjnych, wyjazdów
- Pozyskiwanie sponsorów i pozabudżetowych źródeł finansowania projektów organizowanych przez
Teatr Baj Pomorski
- Prowadzenie spraw związanych z reklamą i promocją organizowanych wydarzeń
- Tworzenie, sprzedaż oraz obsługa oferty wynajmu i organizacji wydarzeń zewnętrznych w
przestrzeniach Teatru Baj Pomorski dla klientów indywidualnych oraz grup
Praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in.
następujących aktów prawnych: ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień
publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

4. Wymagane dokumenty:
motywacje przystąpienia do naboru,
życiorys zawierający szczegółowy opis : dotychczasowej drogi zawodowej, posiadanego wykształcenia
i kwalifikacji oraz stażu pracy, opatrzony klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru –
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926,
z późn. zm)”
dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje
dokumenty potwierdzające staż pracy
dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe związane z zakresem działać przewidywanych
na stanowisku (np. zakres czynności, referencje)
oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art.6 ust.1 pkt 1-2, ust.3 pkt 2-3 ustawy z dnia 21
listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm)
Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik do
niniejszego ogłoszenia)

5. Termin i miejsce składania ofert
Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko głównego
specjalisty ds. kultury w Teatrze „Baj Pomorski” w Toruniu” należy składać w terminie do dnia
24.05.2019 roku do godziny 14:00 w sekretariacie placówki lub listownie na adres: Teatr „Baj
Pomorski” , ul. Piernikarska 9, 87-100 Toruń (decyduje data wpływu dokumentów do Teatru).
Jednocześnie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo
odpowiedzi na wybrane ogłoszenia. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne będą przeprowadzone rozmowy w uzgodnionym
indywidualnie terminie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej
www.bajpomorski.art..pl i tablicy ogłoszeń Teatru „Baj Pomorski”

Dyrektor Teatru „Baj Pomorski”
Zbigniew Lisowski

