
Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie 
62-740 Tuliszków, ul. Nortowska 1 

Sekretariat – tel. (63)280-30-41      fax  (63)280-30-41 
www.szkola-tuliszkow.pl  sekretariat zstuliszkow@wp.pl 

	
zatrudni pracownika na stanowisko: 

OPERATOR SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO 
 

I. Wymiar czasu pracy – 1 etat, umowa o pracę. 
II. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku obejmuje przede wszystkim: 

 
1) odpowiedzialność za całokształt spraw związanych z planowaniem, przygotowaniem 
merytorycznym oraz koordynacją i organizacją imprez/uroczystości organizowanych przez Szkołę; 
 2) organizowanie masowych imprez kulturalnych dla dorosłych na zlecenie; Statut Szkoły 
Podstawowej im. Powstańców 1863 r. w Tuliszkowie Strona 58  
3) organizowanie imprez/uroczystości współorganizowanych przez Szkołę z innymi organizacjami i 
instytucjami;  
4) prowadzenie na bieżąco dokumentacji fotograficznej/wideo-filmowej imprez/uroczystości 
odbywających się na terenie Szkoły i poza nią oraz gromadzenie materiałów archiwalnych 
dokumentujących działalność i historię szkoły;  
5) koordynowanie organizacji imprez z udziałem wykonawców profesjonalnych i animatorów 
prezentujących różne odmiany sztuki estradowej i scenicznej; 
 6) nawiązywanie kontaktów i stałej współpracy z instytucjami i agencjami artystycznymi na terenie 
województwa i kraju pod kątem poznawania ich aktualnej oferty programowej i wykorzystywania jej 
przy organizacji imprez/uroczystości szkolnych;  
7) organizowanie szeroko pojętej reklamy imprez artystycznych realizowanych przez Szkołę z 
wykorzystaniem środków masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) oraz różnorodnych form 
reklamy wizualnej (afisze, plakaty, ulotki, reklamówki); 
 8) propagowanie i upowszechnianie działań i twórczości artystycznej Szkoły adresowanej do elity 
kulturalnej miasta i gminy Tuliszków;  
9) koordynowanie świadczenia usług w zakresie udostępniania sal i sprzętu, 
organizacjom/instytucjom na cele kulturalne, edukacyjne i inne związane z działalnością kulturalną; 
10) nadzorowanie realizacji kalendarza imprez/uroczystości pod względem technicznym i 
audiowizualnym; 11) planowanie, przygotowanie oraz koordynowanie i organizacja 
imprez/uroczystości organizowanych przez Szkołę pod względem technicznym, w tym m.in. 
konkursy, przeglądy, spektakle, konkursy, masowe imprezy kulturalne; 
 12) przygotowywanie i gromadzenie materiałów repertuarowych;  
13) projektowanie i realizacja scenografii na rzecz imprez artystycznych organizowanych przez 
Szkołę; 
 14) sprawowanie opieki nad pracownią muzyczną i odpowiedzialność za jej prawidłowe 
funkcjonowanie;  
15) nagłaśnianie imprez/uroczystości organizowanych przez Szkołę; 
 16) kompletowanie dokumentacji związanej z organizacją różnego rodzaju przeglądów i konkursów, 
koncertów, festynów, przeglądów i festiwali;  
17) reklamowanie imprez kulturalnych Szkoły w instytucjach, placówkach oświatowych poprzez 
roznoszenie plakatów, ulotek itp.; 
 18) aktualizacja propozycji kinowych; 
 19) opracowanie sprawozdania z przeprowadzonych imprez organizowanych przez Szkołę;  
20) opracowanie projektów pism przewodnich i sponsorskich do potencjalnych sponsorów imprez 
artystycznych; 



 21) przygotowanie projektów do aplikacji z funduszy zewnętrznych i unijnych finansujących 
działania kulturalne;  
22) współpraca z organizacjami społecznymi przy organizacji imprez okolicznościowych, spotkań 
itp.; 
 23) organizuje zakup artykułów papierniczych oraz eksploatacyjnych do urządzeń biurowych w 
uzgodnieniu z Dyrektorem oraz sprzętu audiowizualnego;  
24) dokonuje bieżących przeglądów oraz konserwacji sprzętu audiowizualnego i technicznego;  
25) obsługuje sprzęt audiowizualny i techniczny podczas wynajmu na imprezy organizowane przez 
inne podmioty;  
26) pomaga przy montażu i demontażu sceny na imprezach plenerowych; oraz: 
 • sumiennie wykonuje zadania wynikające z zakresu czynności na swoim stanowisku pracy; 
 • rzetelnie realizuje polecenia wydawane przez Dyrektora Szkoły;  
• przestrzega obowiązującego w Szkole regulaminu pracy i ustalonego porządku i czasu pracy; 
 • przestrzega przepisów oraz zasad bezpieczeństwa, higieny pracy, a także przepisów 
przeciwpożarowych; 
 • dba o powierzone mienie. 

III. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem: 
1. Niezbędne: 

• wykształcenie przynajmniej średnie umożliwiające wykonywanie zadań na tym stanowisku 
(wykształcenie kierunkowe z zakresu technik multimedialnych, realizacji dźwięku i oświetlenia, reżyserii 
itp. będzie dodatkowym atutem), 

• znajomość obsługi komputera na poziomie użytkownika, 
• znajomość obsługi sprzętu audiowizualnego, multimedialnego, nagłaśniającego i oświetleniowego, 
• dyspozycyjność, 
• odpowiedzialność, sumienność i dokładność, 
• wysoka kultura osobista, zmysł estetyczny, 
• chęć podnoszenia kwalifikacji. 

2. Dodatkowe: 
• aktualne uprawnienia elektryczne do 1 kw. 
• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, 
• znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym, 
• zainteresowania techniczne, elektroniczne i informatyczne, 
• zainteresowania muzyczne. 
  

IV. Pisemne zgłoszenie kandydata powinno zawierać: 
• list motywacyjny oraz CV z opisem dotychczasowej pracy zawodowej, 
• kserokopie świadectw pracy, 
• kserokopie potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje, 
• oświadczenie o niekaralności, zdolności do czynności prawnych, posiadaniu pełni praw 

publicznych oraz o posiadaniu obywatelstwa polskiego; 
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie 

pracy. 
 

Dokumenty można składać mailowo na zstuliszkow@wp.pl lub w Sekretariacie Szkoły na adres: 
 Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863r. w Tuliszkowie 

62-740 Tuliszków, ul. Nortowska 1 
                                                                 w godzinach 9.00 – 15.00,  

                                                   w kopercie z dopiskiem  
                      „Nabór na stanowisko operatora sprzętu audiowizualnego” 
        w terminie do dnia 22 sierpnia 2018r. (decyduje data wpływu do Sekretariatu). 
UWAGA! 
O zakwalifikowaniu na rozmowę kwalifikacyjną kandydaci zostaną powiadomieni 
telefonicznie. Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie 
zniszczone. 

 



Klauzula  informacyjna 

 

Zgodnie z ( art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: 

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 r.,                                           

ul. Nortowska 1, 62-740 Tuliszków, zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych, 

2) kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: inspektor@osdidk.pl,  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacj zadań i nie będą udostępniane innym odbiorcom, 

4) Administrator danych osobowych, przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

5) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy, 

6) posiada Pani/Pan prawo do: 

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

• przenoszenia danych, 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym 

czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

9) CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 24  miesięcy na potrzeby 

kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym 

innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. 

 

 
…………………………………………… 

(data i podpis ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY 

 UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 

1. Imię (imiona) i nazwisko ……………………………………………………………………….. 
 

2. Data urodzenia …………………………………………………………………………………. 
 

3. Obywatelstwo …………………………………………………………………………………... 
(informacja jest wymagana od obcokrajowców w celu uzyskania zgody na zatrudnienie) 
 

4. Dane kontaktowe ………………………………………………………………………………… 
5. Wykształcenie …………………………………………………………………………………... 
(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)             
……………………...……………………………….…………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………….……………...………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy) 

6. Wykształcenie uzupełniające - kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku 
jej trwania 

…………………………………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………
………………………………………….......................................................................................................................... 

                                              (informacja jest podawana dobrowolnie, za zgodą kandydata) 

7. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia  
Okres 
 od 

Okres  
do 

Nazwa i adres pracodawcy, okresy pobierania zasiłku dla 
bezrobotnych oraz inne okresy ubezpieczenia społecznego 

Stanowisko  
pracy 

    
    
    
    
    
    
    
    

 (wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy) 

8. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania ………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………… 

(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera- informacja jest podawana dobrowolnie, za zgodą kandydata) 

 

…………………………………….             ……….……………………………. 

 (miejscowość i data)     (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie) 

Dane osobowe zawarte w kwestionariuszu osobowym dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie przetwarzane będą przez Pracodawcę w celu 

prowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz  w okresie zatrudnienia jeżeli wymaga tego ustawa lub przepis wykonawczy do ustawy na 

podst. Art. 6 ust. 1 pkt b  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119/1). 


