
 

 

p.o. Dyrektor Parku Kultury w Powsinie 
 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze 
 

Samodzielne stanowisko ds. promocji i marketingu  
 

               
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 
     Główne odpowiedzialności: 

 Opracowanie, redagowanie, publikowanie treści i materiałów promocyjnych, informacyjnych, również w serwisach i na stronach internetowych, 

opracowanie informacji na temat aktualnych i planowanych przedsięwzięć promocyjnych, kulturalnych i artystycznych. 

 Opracowywanie kalendarza imprez, wzbogacanie oferty w zakresie inicjatyw promocyjnych, kulturalnych i artystycznych. 

 Realizacja spraw związanych z zawieraniem umów i aneksów z wykonawcami zleconych zadań oraz nadzór nad ich realizacją. 

 Organizacja i nadzór przeprowadzanych imprez w przestrzeni Parku Kultury w Powsinie.  
Charakterystyka pracy: 

 Przygotowywanie projektów graficznych promujących wydarzenia organizowane i współorganizowane przez Park Kultury w Powsinie (reklamy 

prasowe, ulotki, foldery itp.). 

 Prowadzenie archiwum materiałów graficznych wykorzystywanych przez Park. 

 Obróbka zdjęć i filmów wykorzystywanych do działań informacyjno- promocyjnych w Parku. 

 Przygotowywanie raportów, sprawozdań i analiz w zakresie powierzonych zadań. 

 Współpraca z jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej, Biurem Marketingu Miasta oraz Instytucjami 

kulturalnymi, oświatowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie powierzonych zadań.  

 Praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących w/w zadań oraz następujących aktów prawnych: prawo prasowe, KPA, 

kodeks cywilny, prawo zamówień publicznych, ustawa o finansach publicznych, ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawa o dostępie do 
informacji publicznej, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Informacja o warunkach na danym stanowisku pracy: 

Miejsce pracy:   

Praca w budynku który nie jest przystosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Wejście do budynku niedostosowane do wózków 

inwalidzkich. 

Stanowisko pracy: 

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, kontaktem z interesantami i rozmowami 

telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz po terenie Parku Kultury w Powsinie.  
 

Wymagania niezbędne: 

 

 obywatelstwo polskie, 

 wykształcenie minimum średnie, 

 dwuletni staż pracy, 

 nieposzlakowana opinia, 

 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
 niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

 dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, 

 znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel) oraz podstawowych programów graficznych, 

 minimum trzymiesięczne doświadczenie zawodowe z zakresu organizacji imprez kulturalnych, artystycznych. 
 

Wymagania dodatkowe: 
 

 

 wykształcenie wyższe,  

 pożądane kompetencje: dobra organizacja pracy, samodzielność, sumienność, komunikatywność, kreatywność,  

 znajomość procedur administracyjnych, 

 znajomość regulacji prawnych z zakresie: rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o 

ochronie danych osobowych, ustawa o dostępie do informacji publicznej, Kodeks Postępowania Administracyjnego. 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia 

osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, jest niższy niż 6% 
 

Wymagane dokumenty i oświadczenia 
 

 curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny,  

 kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,  

 kopie dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w 

przypadku pozostawania w stosunku pracy, 

 kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji, 

 podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,  
 podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z 

Krajowego Rejestru Karnego), 

 kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w 

art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, 

 podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, 

zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.” 

 podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na komisyjne zniszczenie złożonej przeze mnie oferty (wraz z kserokopiami dokumentów), 

uznanej za nie spełniającą wymagań formalnych lub złożoną po terminie, w przypadku jej nieodebrania w terminie 1 miesiąc od 

upowszechnienia w Biuletynie Informacji Publicznej listy kandydatów spełniających wymagania formalne, jak również złożonej w terminie i 
spełniającej wymagania formalne oferty wraz z kserokopiami dokumentów, nie odebranej przeze mnie w terminie 2 tygodni od zakończenia 

procedury naboru”,  

 dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski. 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów do sekretariatu Parku Kultury w Powsinie  
(pn-pt 7: 00-15:00), osobiście w terminie do dnia 16-06-2017 r. do godziny 15.00 na adres: 

Park Kultury w Powsinie 

ul. Maślaków 1,  02-973 Warszawa 

z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na Samodzielne stanowisko ds. promocji i marketingu” 

 
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres do sekretariatu Parku Kultury w 

Powsinie w terminie do dnia 16.06.2017 r. do godziny 15.00 



 

 

UWAGA – WAŻNE!! 

 

 
 

 Niekompletne oferty, niespełniające wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu w tym zawierające niewłaściwą treść 
oświadczeń, a także dostarczone po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane. 

 Kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, wyłonionymi przez komisję kwalifikacyjną na podstawie analizy dokumentów 
aplikacyjnych, spełniających wymogi kwalifikacyjne. 

 Zebrane w wyniku naboru dane osobowe zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby rekrutacji, której one dotyczą. Administratorem danych 
osobowych jest Dyrektor Parku Kultury w Powsinie, z siedzibą w Warszawie (02-973) ul Maślaków 1.  

 Ewentualne pytania proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@parkpowsin.pl lub telefonicznie: 22 648-48-14 wew. 112. 

 Informacje o Parku Kultury w Powsinie można znaleźć w Internecie: www.parkpowsin.pl, http://parkpowsin.bip.um.warszawa.pl 
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