DYREKTOR
Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w Sosnowcu
ogłasza konkurs
na stanowisko technik - realizator oświetlenia

Główne obowiązki;
1. Obsługa techniczna imprez w zakresie oświetlenia.
2. Zapewnienie właściwych parametrów technicznych I estetetycznych
realizowanych przedsięwzięć.
3. Przygotowanie i obsługa imprez pod kątem oświetlenia sceniczengo
4. Konserwacja i naprawa urządzeń oświetleniowych

podczas

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
1. Ukończone technikum elektryczne lub elektroniczne
2. Wiedza z zakresu profesjonalnego oświetlania imprez
3. Doświadczenie w obsłudze sprzętu oświetleniowego
4. Umiejętności konfigurowania urządzeń inteligentnych
5. Umiejętność projektowania i aranżowania oprawy świetlnej widowisk
6. Umiejętność obsługi komputera
7. Brak przeciwwskazań do pracy na wysokościach powyżej 3m
8. j. angielski komunikatywny w tym zagadnienia techniczne
9. Dobra organizacja czasu pracy
10. Sumienność, dokładność
11. Zdolność pracy w zespole
12. Umiejętność pracy pod presją czasu
13. Odporność na stres
II. WYMAGANIA DODATKOWE:
1. Prawo jazdy kat.B
2. Uprawnienia SEP do 1kV
III. WARUNKI PRACY NA DANYM STANOWISKU:
1. Praca zmianowa w wymiarze 1 etatu
IV. DO ZGŁOSZENIA NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
1. List motywacyjny.
2. Życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie lub
zaświadczenie od aktualnego pracodawcy obejmujące okres zatrudnienia i zajmowane
stanowisko pracy.
5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o
korzystaniu z pełni praw publicznych.
6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby niniejszego konkursu.
V. INFORMACJE DODATKOWE:
1. Dokumentację aplikacyjną należy składać osobiście lub listownie w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 10.04.2015r. (decyduje data wpływu) w zamkniętych kopertach pod
adresem:
Miejski Klub im. Jana Kiepury

2.
3.
4.
5.
6.

41-200 Sosnowiec,
ul. Będzińska 65.
Na kopercie należy zamieścić napis: „Konkurs na stanowiskorealizator dźwięku”.
Aplikacje, które wpłyną po zakreślonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem
Dyrektora Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w Sosnowcu.
O terminie rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie i
mailowo.
Przez złożenie dokumentów aplikacyjnych, kandydat wyraża zgodę na poddanie się
procedurze konkursowej.
Dokumenty aplikacyjne nie spełniające wymagań formalnych bądź oferty pracy
kandydatów nie spełniających wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu, zostaną
odrzucone (kandydaci nie zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną).

