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Nabór na stanowisko 

- SPECJALISTA DS. ANIMACJI KULTURALNEJ 

 I PROJEKTOWANIA 
 

 

 

Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Olsztynie ogłasza nabór na stanowisko 

- Specjalista ds. animacji kulturalnej i projektowania 

 

Informacje dotyczące oferty pracy: 

data rozpoczęcia pracy: 1 sierpnia 2020 r. 

rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny, a docelowo umowa na czas nieokreślony 

wymiar czasu pracy: cały etat 

wynagrodzenie zasadnicze: 2800,00 zł brutto na okresie próbnym 

 

Nazwa i adres pracodawcy: 

Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie 

Al. Marsz. J. Piłsudskiego 38 

10-450 Olsztyn 

 

Wymagane dokumenty: 

1. CV z dokładnym opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej; 

2. list motywacyjny; 

3. podpisana klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji; 

4. portfolio zawierające przykłady realizacji w zakresie projektowania; 

5. zarys koncepcji merytorycznych dotyczących planu działalności w zakresie animacji kulturalnej. 

 

Wymagania: 

poziom wykształcenia: ukończone studia artystyczne, kulturoznawstwo, edukacja artystyczna 

 

Podstawowy zakres obowiązków: 

1. Projektowanie i realizacja oprawy plastycznej wystaw oraz innych wydarzeń BWA. 

2. Projektowanie i realizacja materiałów reklamowych dla potrzeb instytucji (plansze zewnętrzne, 

informacyjne, etykietaż, afisze, plakaty, małe formy reklamowe, itp.). 

3. Opracowywanie koncepcji metodycznych i merytorycznych w zakresie edukacji poprzez sztukę. 

Realizacja metod i form edukacji plastycznej dzieci i młodzieży, zmierzających do rozwijania 

zdolności kontaktu z dziełami sztuki, biernego i kreatywnego uczestnictwa w sztuce.  

4. Organizacja warsztatów o charakterze edukacyjnym i artystycznym. 

5. Oprowadzanie po wystawach, organizowanie spotkań, sympozjów, konferencji, wykładów. 

6. Współpraca w zakresie prowadzenia strony internetowej BWA (aktualizacja danych, promocja 

wydarzeń organizowanych przez BWA) i innych platform komunikacji informacji cyfrowej.  

 

 

Miejsce i termin składania ofert: 

Dokumenty aplikacyjne w zaklejonych kopertach z adnotacją "Nabór na stanowisko 

- specjalista ds. animacji kulturalnej i projektowania", należy przesłać drogą pocztową na adres 

galerii bądź złożyć za pomocą poczty elektronicznej na adres: galeria@bwa.olsztyn.pl, w terminie 

do dnia 26 czerwca 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego). 
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 W przypadku przesyłania zgłoszeń drogą elektroniczną, wymagany jest scan podpisanej 

klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. 

 

Rozmowy kwalifikacyjne z zaproszonymi kandydatami odbywać się będą w okresie 

od 1 do 15 lipca 2020 r. 

 


