
 

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego 

Ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko: 

Specjalista technologii scenicznej 

Miejsce pracy: Lusławice (powiat tarnowski), województwo małopolskie. 
 

 
Zadania przewidziane na stanowisku specjalisty technologii scenicznej, podczas trwania wydarzeń 
artystycznych organizowanych przez Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach: 
 
 obsługa urządzeń do realizacji dźwięku, obrazu i oświetlenia, 
 przygotowanie, rozmieszczenie oraz obsługa sprzętu akustycznego, 
 przygotowanie i realizacja dźwięku według wskazań realizatorów przedsięwzięć i założeń scenariusza, 
 przygotowanie (montaż i demontaż) oraz sprawdzenie aparatury oświetleniowej, obsługa aparatury 

oświetleniowej, realizacja scenariusza świateł według wskazań realizatorów i producentów przedsięwzięć 
i założeń scenariusza, 

 obsługa sprzętu wykorzystywanego do nagrań audio, wideo (mikrofonów, mikroportów, kamer, statywów 
itp.) wraz ze sprzętem towarzyszącym, 

 obsługa i dobór odpowiedniego oświetlenia scenicznego, 
 współpraca z wykonawcami co do wymagań i zapotrzebowania sprzętu na dane wydarzenie artystyczne,  
 pomoc w ustawianiu podestów, pulpitów, krzeseł, instrumentów, itp. 
 obróbka materiałów audio i wideo, 
 kontrola sprzętu multimedialnego pod kontem ewentualnych uszkodzeń/awarii 
 inne zlecone prace w zakresie obsługi technologii scenicznej wydarzeń artystycznych. 

 
Wymagania 
 wykształcenie kierunkowe bądź doświadczenie w powyższym zakresie, 
 znajomość programów takich jak: Pro Tools bądź inne DAW, 
 znajomość protokołu DANTE, AES67 i RAVENNA. 
 

Dodatkowym atutem będą: 

 prawo jazdy kat. B 
 znajomość języka angielskiego 
 komunikatywność, rzetelność, samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność 

 
Oferujemy 

 Pracę w profesjonalnym zespole; przyjazna atmosfera! 
 Praca w pełnym wymiarze godzin. 
 Szczegółowe warunki zatrudnienia zostaną omówione podczas rozmowy kwalifikacyjnej 

 
Termin składania ofert do 21 sierpnia 2020r. 
 
Dokumentację aplikacyjną (CV oraz list motywacyjny) należy przesłać na adres e-mail: 
luslawice@penderecki-center.pl lub złożyć w siedzibie Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa 
Pendereckiego, Lusławice 250, 32-840 Zakliczyn. 
Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego zastrzega prawo zaproszenia wybranych kandydatów 
na rozmowę kwalifikacyjną oraz nie zwracania nadesłanych aplikacji zgłoszeniowych.  
 
Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:  
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego danych osobowych 
zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV (moje zgłoszenie rekrutacyjne), dla celów prowadzenia 
rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę. 
Dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie przez pracodawcę danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym 
dla celów przyszłych rekrutacji, w tym rekrutacji na inne stanowiska”. 

 


