
Dyrektor Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze 

OGŁASZA
nabór kandydatów

 na wolne stanowisko Realizator oświetlenia - elektryk  
w Lubuskim Teatrze im. L. Kruczkowskiego 

w Zielonej Górze:

1. Oznaczenie pracodawcy  :   Lubuski Teatr im. l. Kruczkowskiego, al. Niepodległości 
3/5, 65-048 Zielona Góra, tel 68/452-72-72

2. Nazwa stanowiska:   Realizator oświetlenia - elektryk

3. Wymiar czasu pracy:   pełny etat w Dziale Technicznym i Transportu

4. Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:  

1) wykształcenie wyższe  średnie lub wyższe,
2) uprawnienia elektryczne do 1 KV (lub chęć ich wyrobienia),
3) gotowość do pracy w równoważnym czasie pracy,
4) umiejętność pracy w zespole.

     5.   Zakres obowiązków:
1) obsługa prób i spektakli w siedzibie teatru oraz podczas wyjazdów,
2) kontrola nad oświetleniem sceny, widowni, świateł bezpieczeństwa,
3) konserwacja sprzętu oświetleniowego,
4) prowadzenie eksploatacji, obsługi urządzeń elektrycznych oświetleniowych 
budynku,
5) współpraca z innymi pracownikami działu obsługi sceny.

      6.   Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:  

          1) CV - Curriculum Vitae – musi być opatrzone podpisanym oświadczeniem 
kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Realizator 
oświetlenia - elektryk , zgodnie z Rozporządzeniem 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 osobowych)”, 

          2) kopie dyplomu świadectwa dokumentującego wykształcenie,
          3) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa
              pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, kopie publikacji),
         4)  kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności,
              ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.).
Oświadczenia, składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

5. Termin i miejsce składania dokumentów:  
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 31.08.2018 r. w zamkniętej kopercie 
z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz dopiskiem „nabór na 
stanowisko Realizator oświetlenia - elektryk”,  w godzinach od 8,00 – 15,00 w 
Sekretariacie Teatru – pokój nr 1.



8. VII. Informacje dodatkowe:
1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Lubuski  Teatr  im.  L.

Kruczkowskiego  z  siedzibą  w  Zielonej  Górze  al.  Niepodległości  3/5,
65-664 Zielona Góra,

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – sekretariat@teatr.zgora.pl.
3. dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  przeprowadzenia  rekrutacji  -  na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas określony w Jednolitym

Rzeczowym Wykazie Akt,
5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich

danych  osobowych,  prawo  do  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia
przetwarzania,  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  swoich
danych,  prawo  do  przenoszenia  swoich  danych,  prawo  do  cofnięcia  zgody  w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,

6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7. informacje  o  kandydatach,  którzy  zgłosili  się  do  naboru  stanowią  informację

publiczną  w  zakresie  objętym  wymaganiami  związanymi  ze  stanowiskiem
określonym w ogłoszeniu o naborze,

8. niezwłocznie  po  przeprowadzonym  naborze,  a  gdy  do  wyboru  nie  dojdzie,  od
zakończenia  procedury  naboru,  zostanie  upowszechniona  informacja  o  wyniku
naboru,

9. W sprawie naboru, informacji udziela p. Helena Bondyra w godz. od 7,30 do 15,30
tel. 68/452-72-72 wew. 52 


