
DYREKTOR IODZKIEGO DOMU KULTURY

OGTASZA NAB6R NA STANOWISKO

INSTRUKTORA W ZESPOLE DS, LITERACKO-REDAKCYJI\YCH

w t6dzkim Domu Kultury z siedzibq w todzi, ul. Traugutta 1g

L Wymagania niezbqdne: wyksztalcenie wyisze (mile widziane dziennikarstwo lub kierunki
pokrewne), biegla umiejqtnoSi obslugi komputera i urzqdzeri biurowych, mile widziana

znajomo6i jqzyka angielskiego.

2. Wymagania dodatkowe: do6wiadczenie w pracy na stanowisku dziennikarza, redaktora,
mile widzianre doSwiadczenie w pracy w mediach, rzetelno6i i odpowiedzialno6i, umiejqtno6i
pracy w zespole, umiejqtno6ci organizacyjne, l<omunikatywnoSi, umiejqtnoSi aktywnego
sluchania, urniejqtno6i pracy pod presjq czasu, otwarto6i igotowo6i do podnoszenia

kwa lifikacji z:awodowych, dyspozycyj noSi.

3. Zakres wykonywanych zadari na stanowisku: m.in. kontakt i wsp6lpraca z instytucjami
kultury w todzi, a w szczeg6lno6ci w regionie, w celu pozyskiwania informacji o wydarzeniach

kulturalnych, poszukiwanie i prezentowanie dorobku artystycznego osobliwo5ci z regionu w
celu ich prezentacji na lamach miesiqcznika Kalejdoskop ie-kalejdoskop, nawiqzywanie i

utrzymywanie kontakt6w z przedstawicielami wladz lokalnych oraz osobami ze Srodowiska

artystycznego, maiqce na celu pozyskiwanie nowych partner6w w regionie.

4, Wymagane dokumenty:

a) List motywacyjny,

b) cv,

c) Kwestionariusz osobowy,

d) Kserokopie (wiadectw pracy,

e) Kserokopie (wiadectw potwierdzajqcych wyksztalcenie potwierdzone za zgodno$i z

oryginafem,

f) O6wiadczenie kandydata o zdolnoSci do czynno6ci prawnych i o korzystaniu z pelni praw

publicznych,

g) O6wiadczenie o stanie zdrowia pozwalajqcym na zatrudnienie na stanowisku,

h) Kopie innycl'r dokument6w o posiadanych kwalifikacjach i umiejqtnoSciach, uprawnieniach,

t/ O5wiadczenie kandydata o wyra2eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

niezbqdnych do cel6w rekrutacji na stanowisko pracywt6dzkim Domu Kultury. (mo2na w

tym zakresie skorzystai z klauzuli: ,,Wyroiam zgodq na przetwarzanie moich donych

osobowych z'awartych w dostqrczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez t6dzki

Dom Kultury w t-odzi z siedzibq pod adresem ul. Traugutta 18,90 - 113 t6di, w celu reatizacji

procesu rekrutacii." Je2eli chcesz aby6my rozpatrywaliTwojg kandydaturq takze w przysztych

rekrutacjach, prosimy o wyrazenie zgody w tym zakresie, poprzez umieszczenie dodatkowego

oSwiadczeniia:,,Wyra2am r6wniei zgodq na przetwarzanie moich danych osobowych
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zawortych w dostqrczonych przeze mnie dokumentqch oplikacyjnych przez t-odzki Dom
Kultury w tctdzi z siedzibq pod adresem ul. Traugutta 1-8,90 - 1.1"3 t-6d2., w celu realizacji
przyszlych proces1w re krutocyj nych." )

Dokumenty nale2y przeslai pocztq na adres:

t6dzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 L6di,lub skladai osobi5cie w sekretariacie tDK
ll piqtro, pok6j 218 w godzinach 8.00 - l-6.00, w terminie od 29.06.2018r. do L3.07.20Lgr.,

w zamkniqtych kopertach z nastqpujqcq adnota qq: ,,Nabor na stanowisko instruktorq w
Zespole ds. literacko-redokcyjnych"

Dokumenty, kt6re wplynq po okreSlonym terminie, nie bqdq rozpatrywane. Informacja o

wynikach naboru bqdzie umieszczona na stronie internetowejygvvvu.ldk.lodz"pl w zakfadce
BIP.

,,Na podstawie o96lnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych informujemy, 2e:

t. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Dyrektor t6dzkiego Domu Kulturv
wtodzi z siedzibq pod adresem ul. Traugutta 18,90 - l!3+-6di.
Mo2esz w ka2dej chwili skontaktowai siq z naszym Inspektorem ochrony Danych pani Sylwia Tokarska,
tel. 7 97 -326-200, ad res emai | : s.toka rska @ ld k, lodz. pl
Twoje dane osobowe bqdq przetwarzane na podstawie Twojej zgody (art.6 ust. 1lit. a og6lnego
rozporzqdzenia o ochronie danych).
Twoje dane osobowe bqdq przez nas przetwarzane przez ot<res l miesiqca od czasu zakonczenia
rekrutacji, a w wypadku wyra2enia przez Ciebie zgody na udzial w przysziych rekrutacjach - przez okres
1 roku od daty przekazania nam danvch.
Masz prawo dostqpu do treici swoich danych, prawo do ich sprostowania, usuniqcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wnlesienia sprzeciwu a tak2e prawo do cofniecia
zgody na ich przetwarzanie.

6' Przysluguje Ci r6wnie2 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzqdu ochrony Danych osobowych,
je2eli uznasz, 2e przetwarzanie Twoich danych dol<onywane jest z naruszeniem przepis6w ogdlnego
rozporzqdzenia o ochronie danych osobowvch.
Wyra2enie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji jest niezbqdne do jej
przyjqcia i rozpatrzenia. Wyra2enie zgody na przetwarzanie Twoich danych w przyszlych rekrutacjach
nie jest obowiqzkowe, je2eli jej nie wyrazisz, nie bqdziemy przetwarzai Twoich danych w przysztych
procesach rekrutacyjnych.
Twoje dane bqdq w procesie rekrutacji przetwarzane w spos6b zautomatyzowany w tym r6wnie2 w
formie profilowania."
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