Konkurs na stanowisko Kapelmistrza Sosnowieckiej Orkiestry Dętej
W związku z wakatem na stanowisko Kapelmistrza Sosnowieckiej Orkiestry Dętej Dyrektor Miejskiego
Klubu im. Jana Kiepury w Sosnowcu ogłasza konkurs na w/w stanowisko.
Forma zatrudnienia – umowa zlecenie.
I.

Kandydaci będą oceniani według następujących kryteriów:
1. Dyplom magisterski Uczelni Muzycznej.
2. Dotychczasowe doświadczenie w prowadzeniu orkiestry co najmniej dętej.
3. Ewentualne ukończone kursy podyplomowe w zakresie dyrygentury.
4. Ewentualne nagrody w konkursach dyrygenckich.
5. Umiejętność gry na instrumencie dętym lub wielu instrumentach.

II.

Zakres podstawowych zadań i obowiązków:
1. Dyspozycyjność i zaangażowanie, ze szczególnym uwzględnieniem udziału we wszystkich
próbach, koncertach, sesjach nagraniowych itp., w zależności od potrzeb.
2. Aktywny nabór muzyków do orkiestry.
3. Ustalanie repertuaru zespołu.
4. Prowadzenie prób, koncertów, sesji nagraniowych itp. orkiestry.
5. Bieżące kierowanie orkiestrą przy współpracy z Radą Artystyczną zespołu oraz Inspektorem.

III.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. CV i list motywacyjny.
2. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie.
3. Kserokopia dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie.
4. Kserokopia dokumentów potwierdzających ukończenie ewentualnych kursów oraz konkursów
dyrygenckich.
5. Kwestionariusz osobowy dla Kandydata.
6. Klauzula informacyjna RODO.

IV.

Termin, miejsce i forma składanych dokumentów:
1. Materiały zgłoszeniowe Kandydatów należy złożyć osobiście w siedzibie Miejskiego Klubu im.
Jana Kiepury przy ul. Będzińska 65, II piętro, sekretariat pok. nr 206 lub przesłać listownie na
adres: Miejski Klub im. Jana Kiepury w Sosnowcu, ul. Będzińska 65, 41-200 Sosnowiec do
dnia 20.08.2021 do godziny 12:00.

2. Przesyłając dokumenty aplikacyjne Kandydat jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się
z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji zamieszczoną
w ogłoszeniu o naborze.
3. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

V.

Przebieg konkursu

1. Złożenie w terminie wymaganych dokumentów.
2. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie dalszego
postępowania - poprowadzenia próby orkiestry z wybranym utworem (partytura do odbioru w
sekretariacie Klubu).
3. Rozmowa kwalifikacyjna z Dyrektorem Miejskiego Klubu im. J. Kiepury w Sosnowcu.

VI.

Ostateczna decyzja w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu należy do Dyrektora Miejskiego
Klubu im. Jana Kiepury w Sosnowcu.

VII.

Dopuszcza się niewyłonienie żadnego Kandydata.

Załączniki:
1. Kwestionariusz osobowy dla Kandydata
2. Klauzula informacyjna RODO

