
 
 

 

Kanclerz 

Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 

ogłasza konkurs zewnętrzny na stanowisko 

      Kierownika STUDIA NAGRAŃ  

  

  

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające następujące wymagania: 

 wykształcenie wyższe magisterskie, mile widziane studia podyplomowe kierunkowe 

w zakresie realizacji dźwięku;  

 minimum 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku samodzielnym w zakresie 

realizacji dźwięku; 

 bardzo dobra znajomość branży w zakresie oświetlenia i akustyki, reżyserii dźwięku, 

wydawnictw fonograficznych, trendów w zakresie realizacji dźwięku; 

 bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i oprogramowania; 

 podstawowa znajomość regulacji prawnych dotycząca relacji:  

Pracodawca - Pracownik 

 znajomość zasad gospodarowania mieniem, procedur administracyjnych oraz procedur 

zamówień publicznych; 

 umiejętność zarządzania zespołem, planowania i organizacji pracy; 

 umiejętność podejmowania decyzji; 

 umiejętność skutecznego komunikowania się i budowania pozytywnych relacji 

pracowniczych; 

 umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres; 

 samodzielność, uczciwość, odpowiedzialność, zaangażowanie w wykonywane 

obowiązki; 

 posiadanie wizji i koncepcji rozwoju Studia Nagrań w kontekście dokonywanego 

rebrandingu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz ustawy 

o szkolnictwie wyższym 2.0. 

  

Dodatkowym atutem będzie: 

 znajomość struktury Uczelni oraz zasad jej funkcjonowania; 

 znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym; 

 kreatywność, dyspozycyjność; 

 umiejętność zapewnienia właściwej organizacji stanowisk pracy, koordynacji nadzoru 

nad pracownikami. 

  



 
 

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących 

dokumentów: 

1. cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą informacyjną rekrutacja do pracy; 

2. kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i 

doświadczenie zawodowe; 

3. oświadczenie, w przypadku wyrażenia zgody, na wykorzystanie dokumentów 

aplikacyjnych w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych; 

4. rekomendacji. 

  

Prosimy o umieszczenie w  CV i w liście motywacyjnym następującego sformułowania: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym 

w ramach ogłoszonego  Konkursu na stanowisko Kierownika Studia Nagrań w Akademii 

Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Zgoda ma charakter dobrowolny. 

Niewyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. 

Zgoda może być cofnięta w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

  

Dokumenty należy składać: 

w Biurze Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku ul. 

Łąkowa 1-2 w nieprzekraczalnym terminie do 10.04.2019r. w godz. 10.00 – 15.00 

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku zastrzega sobie możliwość 

kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w 

sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia 

konkursu bez rozstrzygnięcia. 

 


