PRACA – ORGANIZACJA IMPREZ W GMINNYM OŚRODKU KULTURY I SPORTU
W BOLESŁAWCU Z S. W KRUSZYNIE
KANDYDAT POWINIEN SPEŁNIAĆ PONIŻSZE WARUNKI:








wykształcenie co najmniej średnie,
biegła znajomość pakietu MS Office,
wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
zdolności organizacyjne, odporność na stres,
odpowiedzialność, sumienność i rzetelność,
umiejętność pracy pod presją czasu,
samodzielność.
Mile widziane:






doświadczenie w organizacji wydarzeń,
znajomość podstawowych zasad funkcjonowania instytucji kultury,
znajomość języka angielskiego.
umiejętność pracy w programach graficznych

PRZYKŁADOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:






Aktywny udział we wszystkich przedsięwzięciach związanych z realizacją zadań, w tym
organizacja i obsługa wydarzeń takich jak koncerty, spektakle, festiwale, eventy artystyczne,
konkursy itp.
Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej organizowania imprez, m.in.:
sporządzanie umów, kosztorysów, kart imprez itp.
Organizacja widowni, budowanie relacji z publicznością.
Monitoring oferty rynkowej w zakresie kultury.

WARUNKI ZATRUDNIENIA:



Umowa o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.
Praca m.in. w weekendy.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Zgłoszenie winno obejmować CV oraz list motywacyjny.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Kandydaci winni złożyć swoje aplikacje w formie elektronicznej na adres e-mail:
gokis.boleslawiec@wp.pl (tytuł wiadomości: REKRUTACJA)
w terminie do 26.04.2022 r.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
DLA KANDYDATA DO PRACY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ………………………………………………………….
Gminny
Ośrodek
Kultury
i
Sportu
w
Bolesławcu
z
s.
w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1B, 59-700 Bolesławiec. Kontakt: tel. 75/732 14 77, e-mail:
gokis.boleslawiec@wp.pl (dalej Administrator)

2.

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych (IOD): e-mail: gokis.boleslawiec@wp.pl

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji do pracy.

4.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a) art. 6 ust.1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze,
b) art. 6 ust.1 lit. a) RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – zgoda dotyczy przetwarzania danych także
podczas przyszłych rekrutacji,
a) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

5.

Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz
uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.,

6.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji. W przypadku gdy kandydat wyrazi
zgodę na przetwarzanie przez okres dłuższy, w celach przyszłych rekrutacji, dane będą przetewarzane do czasu
wycofania zgody.

7.

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również
profilowaniu.

8.

Posiada Pani/Pan prawo:
a) żądania dostępu do danych,
b) żądania sprostowania danych,
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913
Warszawa,
d) sprzeciwu wobec przetwarzania,
e) do cofnięcia zgody dotyczącej przetwarzania danych także podczas przyszłych rekrutacji, w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.

9.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

10. Podanie danych jest obligatorycje, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w pozostałym zakresie
dobrowolne.
11. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia podania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
…….…………………………………………………..
(data i czytelny podpis kandydata do pracy)

