Koordynator filii CKW na Zawadach
Dołącz do zespołu Centrum Kultury Wilanów – wilanowskiego ośrodka animacji społecznokulturalnej, który dzięki temu, że nie ustaje w poszukiwaniach nowych inicjatyw
kulturalnych, a także nowych miejsc do ich realizacji, zapewnia swoim pracownikom stały
rozwój zawodowy oraz osobisty. Jeżeli jesteś osobą kreatywną, dynamiczną, otwartą
i komunikatywną, interesujesz się szeroko pojętą kulturą, nieobce Ci są nowinki
technologiczne i radzisz sobie z presją czasu, to miejsce i ta praca są dla Ciebie!

Zakres obowiązków:
1. Koordynowanie pracy instruktorów zajęć
2. Koordynowanie i organizacja wydarzeń edukacyjno-artystycznych, tworzenie pism,
umów i harmonogramów zajęć
3. Obsługa recepcji i klientów, przyjmowanie płatności
4. Monitorowanie i egzekwowanie płatności za udział w zajęciach
5. Kreowanie nowych inicjatyw kulturalnych
6. Współtworzenie artystycznego wizerunku placówki
7. Informowanie o wydarzeniach kulturalnych, prowadzonych zajęciach, odpowiedzialność
za kontakty z zainteresowanymi
8. Sieciowanie społeczności lokalnej, tj. łączenie grup aktywnych mieszkańców, instytucji,
inicjatyw, współdziałanie z Dzielnicą Wilanów m.st. Warszawy
9. Podejmowanie działań ukierunkowanych na promowanie Pracodawcy i prowadzonej
przez niego strategii kulturalnej
10. Kreowanie i dbanie o pozytywny wizerunek Pracodawcy
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Wymagania:













wykształcenie wyższe
zmysł artystyczny
kreatywność, otwartość, pomysłowość,
doskonała organizacja pracy, skrupulatność
umiejętność pracy pod presją czasu
zmysł estetyczny i dbałość o jakość przygotowywanych materiałów
komunikatywność i otwartość na klienta
terminowość i nastawienie na realizację powierzonych zadań
asertywność
samodzielność
dyspozycyjność (praca również w weekendy)
dbałość o dobry wizerunek instytucji

Dodatkowymi atutami będą:



doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
znajomość języków obcych

Oferujemy pracę w przyjaznym i kreatywnym zespole, możliwość rozwoju, stałe
wynagrodzenie

Wymagane dokumenty:





curriculum vitae i list motywacyjny
oświadczenia kandydata: o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
o korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności za przestępstwo popełnione
umyślnie oraz o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie
zgoda na przetwarzanie danych osobowych (formularz załączony poniżej)

Dokumenty należy przesłać na adres: i.maciag@kulturawilanow.pl do dnia 31 lipca 2018 r.,
w tytule podając: „Koordynator filii CKW na Zawadach”.
Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Oferty odrzucone zostaną usunięte.
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Klauzula realizująca obowiązek informacyjny w stosunku do kandydatów na pracowników
w Centrum Kultury Wilanów
Informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu przepisów
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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, jest Centrum Kultury Wilanów
z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolegiackiej 3, kod 02-960, NIP 951-20-96-781, REGON:
015648270.
Z

administratorem

danych

można

się

skontaktować

poprzez

adres

e-mail:

centrum@kulturawilanow.pl, telefonicznie pod numerem tel.: 22 651 98 20 lub pisemnie
na adres siedziby administratora.
Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym możesz skontaktować się
poprzez adres: ido@kulturawilanow.pl.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
1) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami
prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia
2016/679);
2) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. F Rozporządzenia 2016/679).
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione upoważnionym przez Administratora
osobom wykonującym czynności w procesie rekrutacji na stanowisko Koordynatora Filii.
Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie
danych osobowych lub upływu okresu 3 miesięcy. Okres przechowywania danych osobowych
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może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie
danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony
przed takimi roszczeniami przez Administratora.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania
zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.
Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgoda do klauzuli
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i innych danych zawartych
w mojej aplikacji oraz CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez
Centrum Kultury Wilanów z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolegiackiej 3, kod 02-960, NIP
951-20-96-781, REGON: 015648270.

______________________

____________________________

miejscowość, data

podpis osoby wyrażającej zgodę
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