
 

 

 

Pracownik ds. promocji i animacji kultury, 4 miesiące, umowa zlecenie 

 

Obowiązki pracownika: 

- praca kreatywna oraz biurowa w grupie projektowej przygotowującej ogólnodzielnicowy festiwal 
sztuki (w ramach festiwalu odbędą się: 3 koncerty, 3 spektakle, 3 wydarzenia dla dzieci), 

- promocja wydarzeń kulturalnych na Facebooku, ogólnowarszawskich stronach internetowych (oraz 
sporadycznie na Instagramie), 

- przygotowywanie postów promocyjnych, 

- wykonywanie zdjęć dokumentujących przebieg wydarzeń, 

- przygotowywanie informacji na stronę internetową domu kultury (wysyłanie informacji do 
informatyka obsługującego stronę), 

- współpraca z drukarniami, wysyłanie im plakatów, koordynacja odbiorów wydruków oraz nadzór na 
kolportażem materiałów promocyjnych na dzielnicę. 

 

Wymagania: 

- Umiejętność obsługi strony firmowej na Facebooku i konta na Instagramie, 

- Życzliwy sposób bycia oraz umiejętność przekazania życzliwości w formie pisanych postów, 

- Dokładność, 

- Odpowiedzialność, 

- Pomysłowość, 

- Umiejętność planowania pracy z wyprzedzeniem oraz dotrzymywania terminów, 

- Mile widziane: zainteresowanie sztuką, sztukami plastycznymi 

 

Oferujemy: 

- przyjemną i serdeczną atmosferę w pracy 

- wsparcie i pomoc w pracy 

- 4 miesięczną umowę zlecenie maj-wrzesień 

- ok. 80 h miesięcznie 

- elastyczny czas pracy, w trakcie roku szkolnego jesteśmy otwarci 10-21, możemy też umówić się na 
kilka dni pracujących w tygodniu, wszystko jest do ustalenia 

- szkolenie z promocji 

 



 

 

 

- zależy nam na ludziach 

- w czasie wakacji pani Marzenka rozpieszcza nas wypiekami własnej roboty (Pani Marzenka prowadzi 
warsztaty kulinarne w naszej klimatycznej kuchni) 

 

Nabór trwa 5.05.2022 do 11.05.2022 

Prosimy o przesyłanie CV oraz kilku zdań o sobie, żebyśmy mogli Cię trochę poznać. Chętnie 
dowiedzielibyśmy się o Tobie czegoś, co trudno wyczytać z CV, np. Co jest dla Ciebie ważne w pracy? 
Jakie masz doświadczenia związane z promocją? Jak opiszesz siebie jako pracownika? Co pragniesz 
rozwijać w swojej pracy?   

Prosimy również o dołączenie do CV zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji: 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Kultury 
„Rembertów” na potrzeby rekrutacji na stanowisko pracownika ds. promocji i animacji kultury. 

 

Aplikację należy wysyłać na adres:  info@dkrembertow.waw.pl   

 

 


