Orkiestra Sinfonia Varsovia
ogłasza rekrutację na stanowisko
specjalista w dziale marketingu
Poszukujemy kandydatki/kandydata łączącego pasję do świata kultury i sztuki z pasją oraz
warsztatem tworzenia i redagowania tekstów, posiadającej/posiadającego:


wykształcenie humanistyczne (preferowane: polonistyka, dziennikarstwo, filologia
angielska lub romańska) w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie
kultury i sztuki (preferowana muzyka klasyczna)



wykształcenie w dziedzinie sztuki (preferowane: studia muzyczne, kulturoznawcze,
historia sztuki) w połączeniu z warsztatem z zakresu pisania i redagowania testu

lub

Opis stanowiska:








tworzenie artykułów i innych tekstów dla Orkiestry Sinfonia Varsovia o tematyce
muzycznej oraz dotyczących prowadzonej przez Orkiestrę działalności i budowy
Sinfonia Varsovia Centrum
opracowanie redakcyjne i korekta materiałów tekstowych
wsparcie działań z zakresu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
obsługa strony internetowej (współpraca)
przygotowanie umów i dokumentacji dot. zamówień publicznych
wykonywanie wszelkich dodatkowych czynności, które zapewnią poprawną realizację
zadań Działu Marketingu zleconych przez przełożonego

Oczekiwania wobec kandydatów
Niezbędne:












wykształcenie wyższe
doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
umiejętność pisania i redagowania tekstu
wiedza z zakresu kultury i sztuki
wiedza z zakresu komunikacji marketingowej
znajomość rynku mediów i branżowych trendów
biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
biegła znajomość pakietu MS Office
wysoko rozwinięte umiejętności organizacyjne
wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji i pracy w zespole
samodzielność i kreatywność w działaniu

Mile widziane:





ukończony I stopień szkoły muzycznej
aktywny uczestnik życia kulturalnego
znajomość języka francuskiego na poziomie komunikatywnym

Oferujemy:





umowę o pracę,
pakiet świadczeń socjalnych / prywatnej opieki zdrowotnej
pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole
pracę w prestiżowej instytucji kultury

Wymagane dokumenty:




CV
list motywacyjny
próbka tekstu (min. 2000 znaków)

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres praca@sinfoniavarsovia.org
do dnia 17 kwietnia 2017 r.
W temacie wiadomości prosimy napisać: specjalista w dziale marketingu
Do 15 maja 2017 roku skontaktujemy się z wybranymi osobami w celu przeprowadzenia
dalszego etapu rekrutacji.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
prowadzonego przez Orkiestrę Sinfonia Varsovia z siedzibą w Warszawie (03-849),
Grochowska 272 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.
Informujemy, że Administratorem danych jest Orkiestra Sinfonia Varsovia z siedzibą w
Warszawie (03-849), Grochowska 272. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie
określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów
wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest
dobrowolne.

