Dyrektor Toruń sk iej Agendy Kulturalnej
na stanowisko-technik
•

Stanowisko: technik.

•
•

Liczba etatów: l .
Forma zatrudnienia: umowa o

l. Wymagania

ogłasza

nabór

pracę.

obowiązkowe :

•
•

wykształcenie

zawodowe lub średnie,
dobra organi zacja pracy, umiejętność pracy w zespole i samodzielność w podejmowaniu decyzj i,

•

umiejętność

•

wysokie kompetencje interpersonalne,

•

biegła obsługa

•

dyspozycyjność,

•

zdol ności

pracy pod

presją

czasu,

komputera, pakiet MS Office,

manualne.

2. Wymaga nia dodatkowe (mile widziane):
•
mile widziane wykszta łcenie in żynierskie lub techniczne,
•
doświadczenie na podobnym stanowisku,
•
znajomość sprzętu i techniki scenicznej,
•
uprawnienia SEP do l kV.
3. Zakres o bowiązków:
•
obsługa techniczna imprez plenerowych, w tym wykonywanie prac montażowych , naprawczych,
•
obsługa techniczna pozostałych, bieżących działań instytucji, w tym przygotowanie harmonogramu
działań z zakresu obsługi technicznej na etapie realizacji wydarzen ia,
•
diagnozowani e awarii, uszkod zeń,
•
planowanie i wykonywani e obsług, przeglądów itp.,
•
utrzymanie w gotowości powierzonych pod nadzór urządzeń,
•
nadzór nad magazynem technicznym instytucji oraz sprawy techniczno- gospodarcze instytucji,
•
współpraca z innymi dz i ałami i firmami 7ewnętr7n ymi .

4. Wy magane dokumenty:
•
CV oraz list motywacyjny,
poświadczające

•

dokumenty

•
•

dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie),
dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe oraz
(kserokopie),

•

ośw iadczenie

•

oświadczenie
śc igane

•

posiadane kwalifikacje (kserokopie),

o stanie zdrowia

pozwa l ające

wiedzę

uważa

za

ważne

i umiejętności

na zatrudni enie na danym stanowisku,

kandydata, że ni e był skazany prawomocnym wyrokiem
z oskarżen i a lub um yś ln e przestępstwo skarbowe,

inne, które kandydat

specjalistyczną

d lajego

przyszłej

sądu

z

um yś lne przestępstwo

pracy.

5. Termin i miejsce s kładania ofert:
Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs na stanowisko - Technik"

należy

składać w terminie do dnia 27.06.2017 roku do god:tiny 14.00 w siedzibie instytucji bądź listownie
na adres: Toruńska Agenda Kulturalna ul. Pod Krzywą Wieżą l , 87- 100 Toruń (decyduje data wpływu do
siedziby Toruńskiej Agendy Ku lturalnej).
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: " Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb n iezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr l Ol , poz. 926
z późn. zm.).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr te l. : 56 621 03 33.

6. Informacje o przebiegu naboru:
Informujemy, że nadesłanych i złożonych ofert nie zwracamy. Jednocześn ie zastrzegamy sobie prawo
odpowiedzi ty lko na wybrane ap likacje. Wyn iki naboru zostan ą podane do wi adomo śc ir!)OPl..?-tr \\Ywieszenie
ich na stronie internetowej instytucji - BIP.
Toruński ej/g~-;;· y Kulturaln e.

