
 

Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu  
– organizator renomowanych wydarzeń kulturalnych m.in.: 

 
 

zatrudni pracownika na stanowisku 

Specjalista Audio - Video 
½ etatu/zlecenie (do uzgodnienia) 

w Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu  

Wymagania niezbędne: 

• wykształcenie średnie lub wyższe; 
• doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku; 
• znajomość problematyki audio – video, umiejętność obsługi urządzeń AV;  
• chęć podnoszenia kompetencji zawodowych; 
• solidność, sumienność;  

Mile widziane: 

• ukończone szkolenia/kursy w zakresie obsługi urządzeń audio-video 

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało: 

• przygotowanie i obsługa audio oraz video na potrzeby wydarzeń m.in. pokazów, 
seansów, prezentacji i koncertów; 

• wsparcie techniczne wydarzeń oraz zajęć/warsztatów z wykorzystaniem sprzętu 
AV; 

• prowadzenie bieżącej kontroli jakości dźwięku, obrazu i wydajności sprzętu AV; 
• organizacja systemu audio-video w pomieszczeniach (sala widowiskowa, 

reżyserka audio, sale ekspozycyjne, sale warsztatowe) i podczas imprez 
plenerowych; 



• przygotowanie materiałów video do pokazów; 
• podstawowa obsługa świateł podczas wydarzeń; 
• pomoc w ustawianiu sceny i urządzeń na scenie; 
• realizacja transmisji online; 

Oferujemy: 

• elastyczne godziny pracy (do uzgodnienia);  
• stabilną formę zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę lub inne dogodne formy 

zatrudnienia;  
• wynagrodzenie w przedziale (1800 -2100 zł brutto) w zależności od posiadanego 

doświadczenia (dla ½ etatu) 
• możliwość łączenia z innymi obowiązkami i z nauką. 

 
Jeśli jesteś zainteresowany nasza ofertą, to zrób pierwszy krok! 

Prześlij e-mailem na adres w.knapik@ckis.wstarymsaczu.pl w terminie do 5 listopada 
2022 r: 

1. swój życiorys  
2. list motywacyjny  

  
W temacie wiadomości wpisz: “Specjalista Audio - Video” 

Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu zastrzega sobie prawo do: 

• przedłużenia naboru, 
• kontaktowania się w sprawie kolejnych etapów tylko z wytypowanymi 

kandydatami 
 

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: “Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w 
Starym Sączu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, 
prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze 
mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 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) 
zwanego RODO”. 

 


