
Stargardzkie Centrum Kultury 

poszukuje kandydata na stanowisko instruktora ds. programowych 

 

Forma zatrudnienia  

 umowa o pracę, etat. 

Wymiar czasu Pracy 

  równoważny system pracy z uwzględnieniem sobót, niedziel i świąt. 

Wymagania niezbędne 

1. Wykształcenie: 

 wyższe specjalistyczne (ukończenie studiów i uzyskanie dyplomu magisterskiego w jednej 

z dziedzin związanych z działalnością podstawową SCK),  

 wyższe i przygotowanie pedagogiczne,  

 wyższe zawodowe – licencjat (studia w szkole wyższej pierwszego stopnia zakończone 

uzyskaniem dyplomu w jednej z dziedzin związanych z działalnością podstawową SCK), 

 studium animatorów kultury – 2 lata stażu pracy,  

 średnie specjalistyczne w jednej z dziedzin związanych z działalnością podstawową SCK – 

2 lata stażu pracy. 

2. biegła znajomość obsługi komputera, komunikacja, obsługa stron internetowych, 

3. doświadczenie w realizacji projektów kulturalnych i pracy w instytucjach kultury, 

4. doświadczenie w pracy z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, 

5. znajomość przemian zachodzących w kulturze i aktualnych trendów, 

6. znajomość narzędzi marketingowych, 

7. punktualność, dyspozycyjność, sumienność, odpowiedzialność za realizowane projekty, 

umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, odporność na stres, 

8. doskonała organizacja pracy, samodzielność, kreatywność, 

9. znajomość podstaw wybranych zagadnień z zakresu rozliczeń finansowych i ochrony danych 

osobowych, własności intelektualnej. 

10. znajomość języka niemieckiego lub angielskiego 

Zakres obowiązków 

 organizacja imprez, m.in.: artystycznych, estradowych, teatralnych, środowiskowych,  

festiwali, 

 prowadzenie dokumentacji powierzanych zadań,  

 tworzenie planów promocji i organizacyjnych poszczególnych wydarzeń, 

 współpraca z instytucjami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, animatorami kultury, 

aktywistami miejskimi, społecznością lokalną w dziedzinie kultury, czasu wolnego,  integracji 

społecznej, 



 aktywne poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań promocyjnych, 

 aplikowanie o środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych,  

 redagowanie tekstów informacyjnych i promocyjnych 

 bezpośrednia współpraca z klientami indywidualnymi,  

 inne wg aktualnych potrzeb pracodawcy. 

 

Informacje dodatkowe 

1. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie do dnia 24.04.2017r. (decyduje data wpływu) 

CV, listu motywacyjnego, dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych. 

2. Wymagane dokumenty, opatrzone klauzulą w treści maila: „Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych 

Osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) należy przesłać na 

adres: imprezy@sck.stargard.pl z adnotacją: „Pracownik – instruktor ds. programowych”. 

3. Nabór ma charakter dwustopniowy: 

a) etap pierwszy - analiza złożonych ofert oraz wybór osób, które zostaną zaproszone na 

rozmowę kwalifikacyjną, 

b) etap drugi - rozmowa kwalifikacyjna.  

4. Oferty, które wpłyną do Stargardzkiego Centrum Kultury po wyżej wskazanym terminie i/lub 

będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.  

5. Bliższe informacje uzyskać można pod nr tel. 091 578 32 31 w. 47 

 
 

 


