Kraków, 16 lipca 2013 r.
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie
poszukuje pracownika administracyjnego w wymiarze 3/4 etatu na Wydziale Teatru Tańca
w Bytomiu, na stanowisko: pracownik ds. promocji
Do obowiązków pracownika zatrudnionego na tym stanowisku należy między innymi:
1. koordynacja pracy artystycznej,
2. organizacja widowni, rezerwacja i sprzedaż biletów,
3. promocja studentów, reklama spektakli, promocja Wydziału,
4. organizacja spektakli wyjazdowych i gościnnych, przygotowywanie umów,
5. realizacja spraw wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
6. opracowywanie harmonogramu prób i spektakli,
7. przygotowanie druku materiałów reklamowych, promocyjnych, informacyjnych,
8. nadzór nad przygotowaniem dokumentacji fotograficznej,
9. archiwalna dokumentacja spektakli, imprez, materiałów promocyjnych.
Wymagania:
- znajomość języka angielskiego,
- wykształcenie wyższe,
- umiejętność obsługi komputera,
- samodzielność i umiejętność organizacji pracy,
- odporność na stres,
- dyspozycyjność.
Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w teatrze, instytucji kultury lub uczelni
wyższej.
Oferujemy: Stabilne zatrudnienie. Praca w równoważnym systemie pracy (początkowo na okres próbny).
Planowane rozpoczęcie zatrudnienia: 2 września 2013 r.
Zgłoszenie winno zawierać:
1. CV,
2. list motywacyjny,
3. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na określonym stanowisku,
4. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zmianami),
5. dokumenty (kserokopie) poświadczające przebieg pracy zawodowej, dodatkowe uprawnienia i
kwalifikacje oraz ewentualne referencje.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami oraz prawo powiadomienia o podjętej
decyzji jednego wybranego kandydata.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów na adres mailowy:
urszula.petrymusz@pwst.krakow.pl
w terminie do 12 sierpnia 2013 r.
Dokumenty można też przesyłać pocztą lub składać w sekretariacie Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu
przy ul. Piłsudskiego 24a.
Stanowisko utworzono w związku z realizacją projektu pn.
„Przebudowa i remont części budynku należącego do krakowskiej PWST celem poprawy dostępności
oraz warunków kształcenia na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

