Małopolski Instytut Kultury w Krakowie poszukuje pracownika na stanowisko:
Starszy specjalista/starsza specjalistka ds. edukacji kulturowej – 1 etat
(praca na zastępstwo na co najmniej rok)
Wymiar czasu pracy: 1 etat; miejsce pracy: Kraków, Wola Justowska, praca w systemie hybrydowym
Obowiązki:
● realizowanie zadań w zakresie edukacji kulturowej w ramach zadań MIK,
● nawiązywanie relacji i współpraca z organizacjami, instytucjami oraz osobami pracującymi z
dziećmi i młodzieżą, rozwijającymi metody edukacji kulturowej,
● prowadzenie spotkań, szkoleń, treningów, warsztatów, seminariów,
● współpraca przy rozwoju programu edukacji kulturowej w Małopolsce,
● współpraca z koordynatorem zespołu w zakresie zadań administracyjnych.
Oczekujemy:
● zrozumienia i zaangażowania po stronie wartości, które promujemy w pracy z dziećmi i
młodzieżą (radość, ciekawość, sprawczość, różnorodność, wspólnota, równowaga),
● solidności, odpowiedzialności i samodzielności w działaniu,
● otwartości na nowe pomysły i osoby,
● umiejętności pracy pod presją czasu,
● komunikatywności i umiejętności pracy w zespole,
● wiedzy i doświadczenia w zakresie metod pracy w edukacji kulturowej,
● gotowości do zaangażowania się w życie instytucji,
● wykształcenia wyższego,
● znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, w pracy w
międzynarodowym otoczeniu.
Oferujemy:
● pracę w instytucji kultury o ugruntowanej pozycji,
● stabilne zatrudnienie,
● udział w interesujących projektach o zasięgu regionalnym i krajowym,
● pracę w przyjaznej atmosferze,
● możliwość rozwoju i podejmowania wyzwań zawodowych,
● pakiet świadczeń socjalnych.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu w terminie do 13 listopada 2022 r. na adres:
rekrutacja@mik.krakow.pl
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy o dopisanie w CV klauzuli:
Udzielam zgody Małopolskiemu Instytutowi Kultury w Krakowie na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w
złożonych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Starszy
specjalista/starsza specjalistka ds. edukacji kulturowej.
Klauzula informacyjna: Administratorem danych osobowych ujawnionych przez kandydatów w dokumentach aplikacyjnych
jest Małopolski Instytut Kultury w Krakowie z siedzibą w Krakowie ul. 28 Lipca 1943 17C. Dane osobowe kandydatów

przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko. Bez odrębnej zgody
kandydata jego dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679. Kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość
ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie celu, o którym
mowa wyżej.

Oferty niezawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.

