
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Nazwa i adres jednostki ogłaszającej nabór: Puławski Ośrodek Kultury "Dom Chemika", ul. Wojska Polskiego 
4, 24-100 Puławy

Określenie stanowiska:   organizator imprez-stanowisko ds. marketingu obiektu    1 etat

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
• wykształcenie średnie, preferowane wyższe;
• doświadczenie w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych;
• znajomość  narzędzi  marketingowych  dotyczących  analizy  i  zaspokajania  potrzeb  środowiska  w  zakresie

kultury;
• umiejętność tworzenia kampanii marketingowej;
• znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
• umiejętność redagowania komunikatów medialnych oraz tworzenia treści do mediów społecznościowych;
• wiedza w zakresie pozyskiwania środków finansowych na działalność kulturalną;
• kreatywne, nowatorskie myślenie, wysoka kultura osobista, otwartość, dyspozycyjność i łatwość nawiązywania

kontaktów;
• niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;

Określenie zakresu zadań   wykonywanych na stanowisku:  
• kreowanie pozytywnego wizerunku POK, praca nad ciągłym rozwojem marki Ośrodka;
• monitorowanie i analiza rynku oraz reagowanie na zmieniające się warunki prawne i społeczne;
• współpraca  przy  przygotowaniu  i  wdrażaniu  kampanii  promocyjno-marketingowych,  dbanie  o  realizację

polityki dotyczącej komunikacji z odbiorcami;
• monitorowanie skuteczności realizowanych działań promocyjnych, w tym zasięgu działalności Ośrodka;
• poszukiwanie nowych form promocji Ośrodka i kreatywne rozwijanie już istniejących;
• budowanie ofert programowych;
• utrzymywanie stałego kontaktu z kontrahentami Ośrodka;
• współpraca z instytucjami, szkołami, stowarzyszeniami w zakresie upowszechniania kultury;

Wskazanie w  ymagan  ych   dokument  ów  :  
• CV z przebiegiem pracy zawodowej, list motywacyjny;
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje;
• kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie;
• oświadczenie,  że  kandydat  nie  był  skazany  prawomocnym  wyrokiem  sądu  za  umyślne  przestępstwo

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw 

publicznych;
• oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku;
• oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do 

celów rekrutacji (załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze).

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
Informujemy,  że  po  analizie  formalnej  dokumentów  aplikacyjnych,  kandydaci  spełniający  wymogi  formalne,  zostaną
zaproszeni  do  drugiego  etapu  rekrutacji,  tj.  rozmowy  kwalifikacyjnej.  Drugi  etap  odbędzie  się  14.06.2022r..  
O godzinie spotkania kandydaci spełniający wymogi formalne, zostaną powiadomieni telefonicznie. 

Dokumenty  prosimy  składać/przesyłać  w  zamkniętej  kopercie  z  dopiskiem:  "organizator  imprez-stanowisko  ds.  marketingu
obiektu" w terminie do dnia  10.06.2022r..  do godz. 12.00  w sekretariacie POK "Dom Chemika" pok.23 lub na adres: Puławski
Ośrodek  Kultury  "Dom  Chemika",  ul.  Wojska  Polskiego  4,  24-100  Puławy  (decyduje  data  wpływu  aplikacji  do  siedziby
Organizatora).
Aplikacje,  które  wpłyną  po  terminie  nie  będą  rozpatrywane.  Kandydaci,  którzy  nie  spełnią  wymagań  formalnych  nie  będą  
o  tym  powiadamiani.  Informacja  o  wyniku  naboru  będzie  umieszczona  na  stronie  Biuletynu  Informacji  Publicznej
http://pokdchpulawy.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Puławskiego Ośrodka Kultury "Dom Chemika". 

http://pokdchpulawy.bip.lubelskie.pl/


Załącznik nr 1

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA REKRUTACJI

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) –zwanym dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Dyrektor  Puławskiego  Ośrodka  Kultury  "Dom  Chemika",  

ul. Wojska Polskiego 4, 24-100 Puławy;

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Puławskim Ośrodku Kultury możliwy jest na adres e-mail: iod@  domchemika.pl  ;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w ramach niniejszego naboru oraz

późniejszej archiwizacji dokumentów na podstawie;

 na podstawie Kodeksu Pracy, w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na

administratorze;

 na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie w jakim podanie danych

jest  dobrowolne.  Dobrowolne  podanie  w  składanej  ofercie  wszelkich  danych  niewymaganych  w  opublikowanym
ogłoszeniu  o  naborze  jest  traktowane  jak  wyrażenie  zgody  na  ich  przetwarzanie.  
W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

4. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  zewnętrznym  odbiorcom  

i podmiotom przetwarzającym;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru;

 w  przypadku  danych  podanych  dobrowolnie  do  czasu  wycofania  zgody,  lecz  nie  dłużej  niż  przez  okres  wskazany

powyżej.

 w przypadku niezakwalifikowania Pani/Pana do kolejnych etapów oraz niewskazania Pani/Pana kandydatury w protokole

naboru złożona oferta może być odebrana przez Panią/Pana osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku
naboru. Po ww. terminie oferta zostanie zniszczona;

7. Posiada  Pani/Pan  prawo dostępu  do  treści  swoich  danych oraz  prawo ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  ich

przetwarzania.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uzna Pani/Pan,  iż

przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO;

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w naborze.

10. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym

profilowania.

Oświadczam,  że  zapoznałam/em  się  z  treścią  klauzuli  i  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  
w procesie rekrutacji.

.............................................….….
 (data i podpis kandydata do pracy)
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