
Dyrektor Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu ogłasza  

nabór na stanowisko: Specjalista ds. oferty kulturalnej 

 

   

Sposób zatrudnienia: Umowa o pracę (1 etat) 

 

 

1. Wymagania 

a) niezbędne: 

- wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: kulturoznawstwo, socjologia, 

psychologia, pedagogika), 

- kreatywność, pomysłowość,  

- umiejętność tworzenia scenariuszy zajęć edukacyjnych, kulturalnych, warsztatów  

i pokazów, imprez kulturalnych,  

- umiejętność planowania i prowadzenia projektów, 

- biegła znajomość obsługi komputera, 

- umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu, 

- komunikatywność i otwartość, 

- samodzielność i odpowiedzialność, 

- dobra znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dla 

różnych grup odbiorców, a także pisanie scenariuszy i innych tekstów, 

- znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację, 

- dyspozycyjność w wymiarze 40 godzin w tygodniu i gotowość do pracy w różnych 

godzinach i dniach tygodnia (także w soboty, niedziele i święta), w siedzibie i poza 

siedzibą instytucji. 

b) dodatkowe: 

- mile widziane udokumentowane doświadczenie w zakresie animacji kultury 

(realizacja projektów kulturalnych i społecznych w domach kultury, fundacjach, 

stowarzyszeniach i innych organizacjach zajmujących się szeroko pojętą działalnością 

kulturalną).  

2. Główne obowiązki: 

- opracowanie koncepcji i prowadzenie zajęć kulturalnych, warsztatów, spotkań, imprez 

i innych form działalności edukacyjnej i kulturalnej dla głównego odbiorcy oferty – 

młodzieży oraz  dla dzieci i dorosłych, 

- przygotowanie i prowadzenie szkoleń dla animatorów kultury w zakresie tworzenia i realizacji 

oferty kulturalnej, 

- poszukiwanie i wdrażanie nowych form przekazu i nowych działań kulturalnych ze 

szczególnym uwzględnieniem młodzieży, 

- poszukiwanie partnerów wydarzeń kulturalnych oraz współpraca z obecnymi 

partnerami instytucji, 

- przygotowanie i koordynowanie działań w zakresie współpracy z nauczycielami  

i rodzicami, 



- przygotowywanie harmonogramów, scenariuszy, opisów, zapotrzebowań i wycen oraz 

innej dokumentacji niezbędnej do prowadzenia działalności edukacyjnej i kulturalnej  

instytucji. 

3. Wymagane dokumenty  

- list motywacyjny, 

- życiorys (CV), 

- kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie, 

- kserokopie dokumentów potwierdzających ewentualne wcześniejsze zatrudnienie, 

- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 

- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na danym stanowisku, 

- oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za 

umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 

skarbowe, 

- inne, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy np. orzeczenie o               

niepełnosprawności. 

 

4. Zasady składania ofert 

Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z opisem „Konkurs na stanowisko Specjalisty 

ds. oferty kulturalnej” należy składać w siedzibie instytucji – na V piętrze, bądź listownie na 

adres: Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, ul. Wł. Łokietka 5, 87-100 Toruń (decyduje 

data wpływu do Instytucji) w terminie do 8.04.2022 r. do godziny 12:00. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu nawiązania współpracy 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. Dodatkowe informacje 

można uzyskać pod nr tel.: 56 690 49 90 

 

5. Warunki zatrudnienia  

Umowa o pracę w wymiarze 1 etatu w miejskiej instytucji kultury Centrum Nowoczesności 

Młyn Wiedzy w Toruniu.  

 

6. Informacje o przebiegu naboru  

Informujemy, że nadesłanych i złożonych ofert nie zwracamy. Jednocześnie zastrzegamy 

sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje. Wyniki naboru zostaną podane do 

wiadomości poprzez wywieszenie ich w siedzibie instytucji. 

 

 

 

                                                                                 Dyrektor Centrum Nowoczesności  

                                                                                                 Młyn Wiedzy  

                                                                                         /-/ Monika Wiśniewska 

 

 



Директор Центру сучасності «Млин знань» у Торуні оголощує набір на 

посаду Cпеціаліста з культурної пропозиції 

 

   

Спосіб працевлаштування: Трудовий договір (повна зайнятість) 

 

1. Вимоги 

а) необхідно: 

- вища освіта (бажані напрямки навчання: культурологія, соціологія, психологія, 

педагогіка), 

- креативність, винахідливість, 

- вміння створювати сценарії освітніх і культурних заходів, майстер-класів і шоу, 

культурних заходів, 

- вміння планувати та керувати проектами, 

- вільне володіння комп'ютером, 

- вміння працювати в стресових ситуаціях і під тиском часу, 

- комунікабельність і відкритість, 

- незалежність і відповідальність, 

- добре знання польської мови в обсязі, що дозволяє проводити заняття для різних 

груп реципієнтів, а також писати сценарії та інші тексти, 

- знання англійської мови на рівні,достатньому для легкого спілкування, 

- потрібно працювати 40 годин на тиждень та бути готовим до роботи в різний час 

і дні тижня (також у суботу, неділю та святкові дні), за місцезнаходженням та 

поза місцезнаходженням установи. 

б) додаткові вимоги: 

- вітається документований досвід у сфері культурної анімації (реалізація 

культурних та соціальних проектів у громадських центрах, фондах, асоціаціях та 

інших організаціях, що займаються широко розвиненою культурною діяльністю). 

 

2. Основні обов'язки: 

- розробка концепції та проведення культурних заходів, майстер-класів, зустрічей, 

заходів та інших форм освітньої та культурної діяльності для основного 

одержувача пропозиції – молоді, а також дітей та дорослих, 

- підготовка та проведення тренінгів для аніматорів культури у сфері створення та 

реалізації культурної пропозиції, 

- пошук та впровадження нових форм спілкування та нових культурних заходів,  

з особливим акцентом на молодь, 

- пошук партнерів для культурних заходів та співпраця з поточними партнерами 

закладу, 

- підготовка та координація діяльності у сфері співпраці з педагогами та батьками, 

- підготовка графіків, сценаріїв, описів, вимог та оцінок, а також іншої 

документації, необхідної для проведення освітніх та культурних заходів 

установ. 



3. Необхідні документи 

- мотиваційний лист, 

- резюме (CV), 

- ксерокопії документів, що підтверджують освіту, 

- ксерокопії документів, що підтверджують можливу попередню роботу, 

- ксерокопії сертифікатів про закінченння курсів, тренінгів, 

- декларація про стан здоров'я, що дозволяє працювати на певній посаді, 

- заяву кандидата про те, що особа не була засуджена остаточним вироком суду  

за умисне правопорушення, яке переслідується державним обвинуваченням, або 

умисне податкове правопорушення, 

- інше, яке кандидат вважає важливим для своєї майбутньої роботи, наприклад, 

довідка про інвалідність. 

 

4. Правила подання пропозицій 

Необхідні документи у заклеєному конверті з написом  «Конкурс на посаду спеціаліста 

з освітньої пропозиції в галузі біології» подаються за місцезнаходженням закладу – на 

п’ятому поверсі, або поштою за адресою: вул. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, 

вул. Владислава Локєтка 5, 87-100 Торунь (дата отримання Установою є визначальною) 

до 08.04. 2022 року до 12:00. 

Будь ласка, додайте до свого резюме наступний пункт: 

«Я даю згоду на обробку моїх персональних даних з метою налагодження співпраці 

відповідно до ст. 6 уст. 1 літ. a Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 

2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних 

даних та про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46 / EC 

(Загальний регламент захисту даних)».  

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: 56 690 49 90. 

 

5. Умови працевлаштування 

Трудовий договір на повний робочий день у комунальному закладі культури Centrum 

Nowoczesności Młyn Wiedzy у Торуні. 

 

6. Інформація про процес набору 

Звертаємо Вашу увагу, що надіслані та подані пропозиції не повертаються. При цьому 

ми залишаємо за собою право відповідати лише на вибрані заявки. Результати набору 

будуть оголошені шляхом вивішування за місцезнаходженням установи. 

 

                                                                                 Директор Центру Сучасності 

                                                                                                 Млин Знань 

                                                                                   / - / Моніка Вишневська 

 

 

 


