
Małopolski Instytut Kultury w Krakowie  

poszukuje pracownika na stanowisko: 

Specjalista/Główny specjalista ds. redakcji i korekty 

(samodzielne stanowisko pracy) 

 

Wymiar czasu pracy: 1 etat 

Miejsce pracy: MIK, Kraków, Wola Justowska 

  

Obowiązki: 

• redakcja, adiustacja i korekta językowa wszystkich materiałów publikowanych przez MIK (od 

drobnych tekstów promocyjnych po wydawnictwa zwarte) 

• współtworzenie języka, jakim instytucja komunikuje się ze światem 

• nadzór nad materiałami wysyłanymi do drukarni (weryfikacja i akceptacja ostateczna) 

  

Czego oczekujemy: 

• wykształcenia wyższego (np. edytorskiego) 

• min. dwuletniego doświadczenia w pracy w zawodzie 

• znajomości zasad typografii, składu i łamania tekstu 

• zdolności do pracy nad wieloma projektami jednocześnie 

• dokładności i dbałości o detale 

• solidności, odpowiedzialności i samodzielności w działaniu 

• komunikatywności i umiejętności pracy w zespole 

• umiejętności delegowania obowiązków 

• otwartości na nowe pomysły 

• gotowości do zaangażowania się w życie instytucji 

  

Mile widziane: 

• zafascynowanie możliwościami języka polskiego 

• zdolności copywriterskie, lekkie pióro 

  

Co oferujemy: 

• pracę w instytucji kultury o stabilnej pozycji 

• udział w interesujących projektach o zasięgu regionalnym i krajowym 

• bardzo dobrą atmosferę w pracy 

• możliwość rozwoju i podejmowania wyzwań zawodowych 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 19 lipca 2019 r. 

na adres: rekrutacja@mik.krakow.pl. Do aplikacji prosimy dołączyć tekst „ULOTKA”, po jego uprzedniej 

redakcji i korekcie. 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

 

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

aktualnej i przyszłych rekrutacji. 

mailto:rekrutacja@mik.krakow.pl
http://mik.krakow.pl/wp-content/uploads/ULOTKA-1.doc


  

Jednocześnie informujemy, że: 

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, czyli MIK, ma siedzibę w Krakowie przy ul. 28 Lipca 1943 17c,  

30-233. Zarządzamy Państwa danymi osobowymi. Informacji na ten temat udziela Tomasz Włodarski. Pełni 

on funkcję inspektora ochrony danych, w skrócie IOD. Można do niego zadzwonić: +48 533 310 438 lub 

napisać e-mail na adres: iod@mik.krakow.pl. Państwa dane wykorzystamy w procesie rekrutacji na powyższe 

stanowisko. Zachowamy je także przez najbliższe 6 miesięcy, dla celów przyszłych rekrutacji na stanowisko  

o podobnym profilu. Będziemy się kontaktować tylko z wybranymi kandydatami. W każdej chwili mogą 

Państwo sprawdzać swoje dane, poprawiać je, zmieniać lub usunąć z naszej bazy danych. W tym celu należy 

skontaktować się z IOD. Dane osobowe wykorzystujemy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych. W przypadku wątpliwości mogą Państwo wnieść skargę do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

  

 

mailto:iod@mik.krakow.pl

