
DYREKTOR I6DZKIEGO DOMU KULTURY
OGIASZA NAB6R NA STANOWISKO

Instruktora w Zespole ds. inicjatyw artystycznych
w t6dzkim Domu Kultury z siedzibq w todzi, ul. Traugutta 1g

Wymagarpia rniezbqdne: wyksztatcenie wy2sze (mile widziane artystyczne, kulturoznawstwo
lub kierupki pokrewne), biegla umiejqtno6i obstugi komputera i urzqdzed biurowych, mile
widziana pna,iomo6i jqzyka angielskiego,

Wymagaf ia rJodatkowe: zainteresowania artystyczne, rzetelnoSi i odpowiedzialnoSi,
umiejqtnQ6i pracy w zespole, umiejqtno5ci organizacyjne, komunikatywno66, umiejqtnoji
aktywnelo sfuchania, umiejqtno6i pracy pod presjq czasu, otwartoji i gotowoji do
pod noszenia kwa lifi kacji zawodowych, dyspozycyj no5i.

Zakres w{korrywanych zadari na stanowisku: m.in.: inicjowanie dziafad amatorskiego ruchu
artystycz{eBcr,ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem interesujqcych iwartoSciowych zjawisk
kulturalnq-artystycznych stanowiqcych o bogactwie regionu, przygotowanie programowe

i organizapyjnre wydarzeri o charakterze reprezentacyjnym - zgodnie z ustaleniami (np.:

prezentaciie interdyscyplinarne), organizacja przedsiqwziqi kulturalnych prezentujqcych

r6znorodrle formy artystyczne w todzi i regionie, organizowanie i wspieranie r62norodnych
form dzia{aln,o5ci artystycznej w tym muzycznej, wsp6tpraca przy konstruowaniu
dokumen|6w aplikacyjnych dotyczqcych mo2liwo5ci pozyskiwania Srodk6w zewnqtrznych.

Wymagarie dokumenty:
a) lisf motywacyjny oraz informacje, o kt6rych mowa w art. 221 5 1 ustawy z dnia

26 czerrwca 7974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.u. z2ot9 r., poz,9t7 ze zm.), tj. imiq (imiona)

i nazwisko, imiona rodzic6w, datq urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do
kolespon dencj i), wyksztatcen ie, przeb ieg dotychczasowego zatru d n ien ia,

kopie doku m ent6w potwierdzajqcych wyksztatceni e i kwa lifikacje zawod owe,

kopie doku m ent6w potwierdzajqcych p rzebieg zatrudnien ia, or az

twarzanie danych osobowych zawartych

nych dokumentach - je6li w zakresie tych

nych, o kt6rych mowa w art.9 ust. 1 RODO,

w przypadku chqci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Lodzki

DQnn l(ultury proszQ o umieszczenie o6wiadczenia o wyra2eniu zgody na przetwarzanie

danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych

priez,Lodzki Dom Kultury przez okres najbli2szych 3 miesiqcy.

b)

c)

d)

e)



oswiodc4enia, o kt6rych mowo w punkcie,,wymogane dokumenty,,w pozycji od d)do e) mogq
byt zawoiyte w li1cie motywacyjnym w nqstqpujqcy sposob:

wyro2tjrm zgodq/nie wyra2om zgody* na przetwarzanie danych osobowych w celu
wykorzyslonla ich w koleinych naborach prowadzonych przez t6dzki Dom Kultury przez okres
nojbli2szy,t:h 3 miesiqcy

WYra2a'y z'godq/nie wyro2am zgody* no przetwarzonie moich donych osobowych zawartych
w liicie rhotywacyinym oroz zolqczonych do niego dokumentoch - wymagone jeili przekozane
dane obeJ,mu.iq szczeg6lne kotegorie danych, o kt6rych mowo w art. 9 ust. 1 RoDo.

* wlo !,ciuie ztt z n o qzvt

list motvwar

kandvdata.

Wymagarire dokumenty nale2y przesytai pocztA na adres:

18 lub sktadai osobi6cie w sekretariacie
erminie od 23 sierpnia 2019r. do
astqpujqcq adnotacjq: ,,Nab6r na stonowisko:

,,

termin
o wyniku naboru bgdzie

t6dzkiego Domu Kultury.

umieszczona w Biuletynie Informacji

ramach procesu rekrutacjijest t_6dzki Dom Kultury
kt6rego czynno6ci z zakresu prawa pracy dokonuje

Inspektor ochrony danych
Mogq siq. t!1stwo_ kontaktowa6 zwyznaczonym przez Dyrektora Inspektorem ochrony danych
osobowych i sylwia Toka rska tel. 797 326 2oo, e-mail : s,toka rska@ ld k. lodz. pl

Cel i pod$tawy przetwarzania
Paristwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 bqdq przetwarzane w celuprzeprowad:leniia rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do
kontaktu, np pod zostad odworana w dowornym czasie,
Lodzki Dom flu Paistwa dane osobowe, takZe w kolejnych naborach
pracownik6frv jezeli wyrazq Pafrstwo na to zgodqa, kt6ra mo2e zostai odwolana w dowolnym czasie,
.lezeli w do(umr:ntach zawafte sq dane, o kt6rych mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna bedzie pafstwa



nia 10 grudnia 2018r. w sprawie dokumentacji

u Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia
w zwiqzku zpze
oraz uchylenia

z 04,05,2016, str.

L Nt,22 z 26 czerwca 1974 r: Kodeks pracy (Dz. u, 2018 poz.9t7 ze zm.) oraz g1 Rozpoaqdzenia

.Ar L. e u>Ll r ilL d Kvuu;

1Aft.6 ustl l lita RODo;
5Aft,9ustl 2lit.aRODO,

rovuywania danych
zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym bQ q przechowywane do zakoficzenia
acji.

a wykoaystywane danych osobowych dla cel6w
wane przez 3 miesiqce.

ania ich kopii
danych osobowych;
osobowych;

O (na adres Uaqdu Ochrony Danych Osobowych,

esie wynikajEcym z art. 22t Kodeksu pracy jest
cyjnym. Podanie przez paistwa innych danych jest


