
DYREKTOR IODZKIEGO DOMU KULTURY

OGIASZA NABOR NA STANOWISKO

INSTRUKTORA W ZESPOLE DS. INICJATYW ARTYSTYCZNYCH

w t6dzkim Domu Kultury z siedzibq w todzi, ul. Traugutta 18

t. Wymagania niezbqdne: wyksztatcenie wyzsze (mile widziane artystyczne, kulturoznawstwo

lub kierunki pokrewne), biegla umiejqtnoSi obslugi komputera i urzqdzed biurowych, mile

widziana znajomo6i jqzyka angielskiego.

2. Wymagania dodatkowe: zainteresowania artystyczne, rzetelno3i i odpowiedzialnoSi,

umiejqtno6i pracy w zespole, umiejqtno(ci organizacyjne, komunikatywno6i, umiejqtno6i
aktywnego s;luchania, umiejqtnoSi pracy pod presjq czasu, otwarto6i i gotowo6i do

podnoszenier kwalifikacji zawodowych, dyspozycyjno6i.

3. Zakres wykonywanych zadari na stanowisku: m.in. inicjowanie dzialai amatorskiego ruchu

artystycznego, ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem interesujqcych iwarto6ciowych zjawisk

kulturalno-artystycznych stanowiqcych o bogactwie regionu, przygotowanie programowe

iorganizacyjne wydarzeri o charakterze reprezentacyjnym - zgodnie z ustaleniami (np.:

prezentacje interdyscyplinarne), analiza stanu i potrzeb regionu w zakresie upowszechniania

kultury i jej 162norodnych form, organizacja przedsiqwziqi kulturalnych prezentujqcych

16znorodne formy artystyczne w todzi i regionie, organizowanie iwspieranie 16znorodnych

form dzialalnoSci a rtystycznej.

4. Wymagane dokumenty:

a) List motywacyjny,

b) cv,

c) Kwestionariusz osobowy,

d) Kserokopie rlwiadectw pracy,

e) Kserokopie 6wiadectw potwierdzajqcych wyksztalcenie potwierdzone za zgodno6i z

oryginatem,

f) OSwiadczenie kandydata o zdolnoScido czynno6ci prawnych io korzystaniu z pelni praw

publicznych,

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

h) Kopie innych dokument6w o posiadanych kwalifikacjach i umiejqtno6ciach, uprawnieniach,

I O5wiadczenie kandydata o wyra2eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

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

tym zakresiel skorzystai z poni2szej klauzuli: ,,Wyra2am zgodq na przetwarzqnie moich donych

osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez t-6dzki

Dom Kultury w t odzi z siedzibq pod adresem ul. Traugutta 18, 90 -'1-13 t-6d1, w celu reolizacji

procesu rekrutacji." Jezeli chcesz abySmy rozpatrywali Twojq kandydaturq takze w przyszlych

rekrutacjach, prosimy o wyra2enie zgody w tym zakresie, poprzez umieszczenie dodatkowego



rekrutacjach, prosimy o wyrazenie zgody w tym zakresie , poprzez umieszczenie dodatkowego
oswiadczenia:,,wyroiam rowniei zgodq na przetwarzanie moich danych osobowych
zowartych w dostorczonych przeze mnie dokumentach aptikacyjnych przez t-odzki Dom
Kultury w tc>dzi z siedzibq pod odresem ul. Traugutto 1-8,90 - j.j.3 t-6d1., w celu reolizocii
przyszlych proces1w rekrutacyjnych.,' )

Dokumenty nale2y przeslai pocztE na adres:

t6dzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 L6di,lub skladai osobiscie w sekretariacie tDK
ll piqtro, pok6j 218 w godzinach 8,00 - 16,00, w terminie od29.06.2o18r. do L3.01.20t8r.,
w zamkniqtych kopertach z nastqpujqcq adnota cjq: ,,Nabor na stanowisko instruktora w
Zespole ds. i nicjatyw a rtystycznych,,

Dokumenty, kt6re wpfynq po okreslonym terminie, nie bqdq rozpatrywane. Informacja o
wynikach naboru bqdzie umieszczona na stronie internetowej www.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
w todzi z siedzibq pod adresem ul. Traugutta 18, 90 _ II3 t_6d2,

2. Mo2esz w ka2dej chwili skontaktowa6 siq z naszym Inspektorem Ochrony Danych Pani Sylwia Tokarska,
tel. 7 97 -326-200, a d res ema i | : s.to ka rska @ | d k. I od z. p I

3. Twoje dane osobowe bqdq przetwarzane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a og6lnego
rozporzqdzenia o ochronie danych).

4. Twoje dane osobowe bqdq przez nas przetwarzane
rekrutacji, a w wypadku wyra2enia przez Ciebie zgody
1 roku od daty przekazania nam danvch.

5' Masz prawo dostqpu do tre(ci swoich danych, prawo do ich sprostowania, usuniqcia, ograniczenia
przetwarzaniel/ prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu a tak2e prawo do cofniqcia
zgody na ich prrzetwarzanie.

5

6

procesach rekrutacyjnych.
8. Twoje dane bqdq w procesie rekrutacji przetwarzane w

formie profilowania."

przez okres 1 miesiqca od czasu zako6czenia
na udzial w przysztych rekrutacjach - przez okres

Danych Osobowych,
przepis6w o96lnego

procesie rekrutacji jest niezbqdne do jej
Twoich danych w przysztych rekrutacjach
przetwarza6 Twoich danych w przysztych

spos6b zautomatyzowany w tym rdwnie2 w

6' Przysluguje ci r6wnie2 prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzqdu ochrony
je2eli uznasz, 2e przetwarzanie Twoich danych dokonywane jest z naruszenrem
rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych.

7. Wyra2enie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danvch w
przyjqcia i rozpatrzenia. Wyra2enie zgody na przetwarzanie
nie jest obowiqzkowe, je2eli jej nie wyrazisz, nie bqdziemy
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