
Poszukujemy instruktora/instruktorki plastyki 
  
Poszukujemy do zespołu pracowników Domu Kultury „Rembertów” plastyczki/plastyka, który 
poprowadzi zajęcia z plastyki od września 2022 do czerwca 2023.  
Szukamy „artystycznej duszy”, która ma pozytywny kontakt z dziećmi. Szukamy osoby, która lubi ludzi 
i odnajdzie się w naszej kameralnej, rodzinnej atmosferze. Szczególnie mile widziane osoby z 
Rembertowa i okolic.  
Plastyka w naszym domu kultury jest szczególnie uwielbianą przez dzieci sekcją. Cieszy się dużą 
popularnością i zaangażowaniem.   
 
 Na czym polega praca:  
- prowadzenie zajęć plastycznych dla dzieci i młodzieży dla grup wiekowych 5-6 lat, 7-10  lat, 11-14 
lat, zajęcia o zróżnicowanej tematyce, ukierunkowane na poznanie i doskonalenie różnych technik 
plastycznych,  
- prowadzenie warsztatów plastycznych na piknikach domu kultury (kilka razy w roku),  
- prowadzenie dziennika zajęć,   
- tworzenie wystaw prac sekcji i ekspozycji tematycznych w przestrzeni Domu Kultury „Rembertów”,  
- prowadzenie archiwum prac, wysyłanie prac uczestników na konkursy plastyczne,   
- zaopatrzenie pracowni plastycznej w materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć.   
- praca przy konkursach plastycznych organizowanych przez dom kultury: udział w pracach komisji 
konkursowych, przygotowanie wystaw pokonkursowych   
 
Oferujemy:   
- pracę na stanowisku instruktora plastyki (zastępstwo na min. 1 rok) na umowę zlecenie,  
- własną pracownię plastyczną wraz z wyposażeniem,  
- możliwość elastycznego ustalenia godzin pracy (godziny popołudniowe, dowolne dni),  
- ekologiczne poczęstunki naszej sekcji warsztatów kulinarnych,  
- kameralną, rodzinną, przyjazną atmosferę wśród pracowników J 
 
Zależy nam na osobie o:  

• dobrym kontakcie z dziećmi i umiejętności inspirowania podopiecznych,  
• twórczych, kreatywnych pomysłach na prace plastyczne,  
• gotowości do brania udziału w piknikach i wydarzeniach domu kultury, reprezentując sekcje 
plastyki (prowadzenie warsztatów),  
• zaangażowaniu i punktualności.  

 Ważne, aby tematy zajęć były zróżnicowane, ukierunkowane na poznanie i doskonalenie różnych 
technik malarskich i rysunkowych. Najlepiej, jeśli dana osoba będzie miała wyksztalcenie kierunkowe 
(Akademia Sztuk Pięknych, Edukacja Artystyczna, etc.).  
 
  
Umowa zlecenie, stawka godzinowa za prowadzenie zajęć 60-70zł (brutto)  
CV prosimy przesyłać na adres mailowy info@dkrembertow.waw.pl  w tytule wiadomości prosimy 
wpisać: PLASTYKA 
Prosimy o zamieszczenie w CV zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji. 
  
  
  
  
 


