
Raciborskie Centrum Kultury poszukuje kandydata na stanowisko:  

Specjalista ds. nagłaśniania imprez w wymiarze pełnego etatu  

Do zadań specjalisty ds. nagłośnienia należeć będzie m. in.: 

1. Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie urządzeń akustycznych. 

2. Podejmowanie niezbędnych zadań w zakresie przygotowania i realizacji od strony 

akustyczno-technicznej imprez w budynkach RCK, w plenerze i organizowanych                   

w innych wyznaczonych miejscach. 

3. Obsługa akustyczna imprez, prowadzenie realizacji dźwięku podczas imprez 

organizowanych i współorganizowanych przez Raciborskie Centrum Kultury oraz 

podczas prób. 

4. Współpraca od strony akustyczno-technicznej z firmami zewnętrznymi i 

organizatorami w zakresie wszystkich imprez odbywających się na terenie RCK. 

5. Współpraca z innymi działami w zakresie zabezpieczenia imprez od strony 

akustyczno-technicznej. 

6. Zabezpieczenie akustyczno-techniczne działań zespołów Amatorskiego Ruchu 

Artystycznego. 

7. Rejestracja materiałów dźwiękowych/audiowizualnych wynikająca z potrzeb 

promocyjnych i działalności statutowej RCK.  

 

Wymagania: 

 - posiadanie wiedzy i doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z obsługą 

akustyczną, 

 -  doświadczenie w instytucji kultury – mile widziane, 

 - obsługa komputera, w szczególności znajomość programów do obróbki plików 

muzycznych, 

 - bardzo dobra organizacja pracy, dokładność, skrupulatność, 

 - umiejętność pracy pod presją czasu, 

 - dyspozycyjność, samodzielność, wysoka kultura osobista. 

 

Oferujemy: 

 - stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 

 - zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin,  

 - praca zmianowa, okazjonalnie w systemie przerywanego czasu pracy, jak również                          

w weekendy i dni wolne. 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie aplikacji do dnia  05.02.2019r,. na adres 

Raciborskie Centrum Kultury, ul. Chopina 21, 47-400 Racibórz 

W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: „Wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych dla 

potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 zwanego ogólnym Rozporządzeniem 

o ochronie danych osobowych (RODO), a także Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o chorobie danych osobowych                      

( Dz.U. 2018., poz.1000).                                                               

Dyrektor Raciborskiego Centrum Kultury                           

dr Joanna Maksym- Benczew 


