
OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY 

Wolskie Centrum Kultury poszukuje osobę na stanowisko: 
KIEROWNIKA DZIAŁU PROMOCJI I KOMUNIKACJI  
w pełnym wymiarze godzin. Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Obozowa 85. 

Wymagania konieczne: 

• wykształcenie wyższe,  
• prawo jazdy kat. B, 
• aktualne orzeczenie psychologiczne( psychotechnika), 
• doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników, 
• trzyletni staż pracy na zbliżonym stanowisku, 
• znajomość obsługi komputera pakiet MS office,  
• umiejętność obsługi urządzeń biurowych, 
• znajomość i umiejętność poruszania się w mediach społecznościowych, 
• znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie poziom B1, 
• znajomość rynku mediów, 
• niekaralność, 
• samodzielność, 
• komunikatywność. 

Wymagania pożądane: 

• wykształcenie wyższe nauki: humanistyczne/społeczne, 
• doświadczenie zawodowe pracy w mediach ( prasa, radio, telewizja) lub agencja PR, 
• umiejętność analizy badań społecznych, 
• znajomość języka niemieckiego lub francuskiego, 
• praca na stanowisku kierowniczym, 

Opis stanowiska:  
Pracownik na tym stanowisku będzie zajmował się: 

• koordynacją pracy działu komunikacji i promocji, 
• opracowywał i wdrażał strategię komunikacyjną WCK, 
• nadzorował komunikację w mediach społecznościowych, 
• koordynował komunikację społeczną ze społecznością WCK, 
• przygotowywał materiały i komunikaty prasowe, 
• współpracował z mediami, 
• współpracował ze sponsorami, 
• koordynował sprzedaż powierzchni reklamowej WCK, 
• opracowywał i wdrażał strategię z zakresu audience development, 
• stanowisko pracy związane jest ze zmiennym czasem pracy, również w weekendy 

 i święta. 

    Oferujemy: 

• stabilne warunki pracy, 
• system szkoleń, 



• stabilne wynagrodzenie, 
• możliwość nagród 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

• CV oraz list motywacyjny, 
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. 
Wzór oświadczenia w załączeniu:  

  

Dokumenty należy przesłać do dnia 22 czerwca 2018 r. włącznie,  
na adres: Wolskie Centrum Kultury, ul. Działdowska 6, 01-184 Warszawa  
z dopiskiem: „dotyczy ogłoszenia o wolnym stanowisku pracy:” Kierownik Działu 
Komunikacji i Promocji  ” lub złożyć osobiście w Sekretariacie WCK przy ul. 
Działdowskiej 6 w godzinach 8.00 – 16.00 lub przesłać na adres e-mail’owy: 
sekretariat@wck-wola.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych elektronicznie 

 
 
Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonych  
w niniejszym formularzu aplikacyjnym przez Wolskie Centrum Kultury z siedzibą  
w Warszawie , w celu realizacji procesu rekrutacji 
 
 

  
 
          TAK                                                                     NIE  
 
 
 
 
 
 
                               Klauzula informacyjna (dodatkowa dane do rekrutacji) 
 

1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie 
Twoich danych osobowych podanych w CV, a wykraczających poza zakres 
ustawowy ( tj. adres e-mail, nr telefonu), ale cofnięcie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej 
zgody przed jej wycofaniem. 
 

2. Zgodnie z RODO przysługuje Ci: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii, 
b) prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych, 
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, 
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
e) prawo do przenoszenia danych, 
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony 

danych osobowych. 
 

3. Podanie danych ma charakter dobrowolny.  
 
 
 
 
 
                                                                   ………………………………………. 
                                                                            / data i  podpis aplikanta/ 

  


