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Organizator stażu: Mościckie Centrum Kultury w Tarnowie 
Mościcach

Nazwa stanowiska: Referent ds. organizacji imprez

1. Liczba  osób  przewidywanych  na 
stanowisko: 1

2. Miejsce wykonywania pracy: Nazwa obiektu: Mościckie Centrum Kultury w Tarnowie 
Ulica: Traugutta 
Nr domu: 1
Nr lokalu:
Kod pocztowy, Miejscowość:33-101 Tarnów
Powiat: tarnowski

3. Program  stażu  –  opis  najważniejszych 
zadań na stanowisku: 

- przygotowywanie materiałów promocyjnych
-dystrybucja plakatów, informatorów
-obsługa techniczna widowni
-pomoc przy realizacji wystaw, spektakli, seansów 
kinowych
-obsługa techniczna imprez artystycznych, kina
- dozór wystaw 

Oczekiwania, co do wymagań kwalifikacyjnych1:

4.  Wykształcenie: Niezbędne: średnie Pożądane: wyższe

5. Doświadczenie 
zawodowe: 

Niezbędne: …

(w  przypadku  ofert   stażu  zawodowego  doświadczenie 
zawodowe  w wykonywaniu zadań opisanych w ofercie nie 
powinno być wymagane)

Pożądane:…

6. Umiejętności: Niezbędne: umiejętność pracy w zespole Pożądane:…

7. Cechy osobowe: Niezbędne: wysoka kultura osobista Pożądane:…

8. Oferta jest kierowana również do osób 
z niepełnosprawnością

-   Nie 
-  Tak2 -  Wstępne  wymagania  dotyczące  sprawności 
kandydata  (np.  stopień  sprawności  fizycznej, 
intelektualnej,  wzroku,  słuchu,  odporność  na  stres  itp.) 
………..      

1 Jeśli w danej kategorii wnioskodawca nie określa wymagań minimalnych należy wpisać informację „brak wymagań”. 
Informacja o kwalifikacjach pożądanych nie jest wymagana.
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9. Umiejętności, które osoba nabędzie na 
stanowisku: 

-umiejętność przygotowania imprezy artystycznej, 
wystawy, obsługi technicznej imprez oraz seansów 
kinowych
- umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa osób 
przebywających w MCK na organizowanych imprezach 
artystycznych oraz seansach kinowych.

10. Sposób wprowadzenia osoby na 
stanowisko
(szkolenia  wewnętrzne,  instruktaże,  planowane 
szkolenia  zewnętrzne,  sprzęt/  wyposażenie 
stanowiska pracy)

Każdy zatrudniany stażysta przechodzi szkolenie wstępne 
bhp prowadzone przez spec. ds. bhp oraz szkolenia na 
stanowiskach  pracy  prowadzone  przez  kierowników 
działów. Przez okres 2 tygodni stażyści wykonują  pracę 
łącznie z innymi pracownikami MCK.
Po  tym  okresie  stażystom  powierza  się  zadania  do 
samodzielnego wykonania.

11. Sposób nadzoru/ monitorowania pracy 
na stanowisku, wskazanie opiekuna 
stażu: 
(w  jaki  sposób  pracodawca  planuje  śledzić 
postępy prac, monitorować rozwój umiejętności 
zawodowych uczestników, itp.;
Imię  i  nazwisko  opiekuna,  funkcja/  stanowisko 
w instytucji) 

Głównym celem organizacji stażu jest zapoznanie osoby 
ze  specyfiką pracy   instytucji,  dlatego  też powierza  się 
zadania z zakresu pracy działu organizacji  imprez, kina, 
projektów  merytorycznych  jak  również  angażuje  się  do 
bezpośredniej  obsługi  imprez.  Po  okresie  zapoznania 
stażysty  z  pracą  w  działach,  przydziela  się  konkretne 
zadania do wykonania do których dana osoba przejawia 
największe predyspozycje.
Bezpośredni nadzór nad stażystami pełni kierownik działu 
do którego zostanie skierowany stażysta.
Opiekun stażysty: Katarzyna Piszczek - kierownik kina

12. Sposób  organizacji  pracy  –  czas 
pracy;  np.  Czy  stanowisko  wymaga 
dyspozycyjności  w  soboty/  niedzielę/ 
święta? 

Praca  stażysty  organizowana  jest  na  podstawie 
miesięcznych  grafików pracy.  Ze  względu  na  specyfikę 
pracy  instytucji,  praca  odbywa  się  także  w  soboty  , 
niedziele, święta, głównie na drugich zmianach /14 00   do 
22 00 / Tygodniowy wymiar czasu pracy -40 godzin.

13. Czy  istnieje  możliwość  zatrudnienia 
uczestnika/ów  projektu  przez 
Wnioskodawcę  po  zakończeniu  ich 
udziału w projekcie? 
Wymagania odnośnie warunków zatrudnienia:

• minimalny  czas  zatrudnienia:  4  
miesiące;
• zatrudnienie  najpóźniej  od  stycznia  
2013r;
• umowa  o  pracę/  umowa  zlecenie  
(brak wymogów odnośnie wymiaru etatu)

- Nie;
- Tak3, deklarowana liczba osób: 1

14. Dodatkowe informacje, które mogą być 
istotne przy ocenie oferty:
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