
 

 

 
 

Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie 
 ogłasza nabór na stanowisko: 

Specjalista reżyserii dźwięku 

Komórka organizacyjna: Dział Administracji 

 forma zatrudnienia: umowa o pracę, 

 wymiar czasu pracy: pełny etat (40 godzin tygodniowo), 

 miejsce wykonywanej pracy: Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie ul. Bartosza 
Głowackiego 1, 10-447 Olsztyn. 

Wymagania formalne: 

 wykształcenie wyższe kierunkowe - reżyseria dźwięku, 

 wiedza: techniczna w zakresie nagłośnienia i nagrań dźwięku, ogólna muzyczna, 

 co najmniej 3 letni staż/doświadczenie w zakresie nagłośnienia koncertów live oraz co najmniej 1 rok doświadczenia w 
zakresie obsługi studia nagrań (środowisko Apple, Protools), 

 bardzo dobra znajomość obsługi komputera Apple, 

 znajomość  ProTools, 

 znajomość stołów Digico (SD9, Q225), 

 znajomość języka polskiego: komunikatywnie, 

 znajomość języka angielskiego: komunikatywnie, 

 dobre umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, wysoki 
stopień kreatywności w poszukiwaniu rozwiązań, 

 samodzielność w planowaniu i realizacji prac, staranność, punktualność, 

 dobry stan zdrowia umożliwiający pracę na tym stanowisku, 

 osoba korzystająca z pełni praw publicznych. 

Wymagania nieobligatoryjne: 

 prawo jazdy kat B. 

 uprawnienia SAP do 1 kV. 

Zakres odpowiedzialności: m.in. 

 wykonywanie obsługi dźwiękowej i nagłośnieniowej oraz obsługi urządzeń multimedialnych prowadzonej w budynku i poza 

nim w czasie koncertów i imprez organizowanych przez Warmińsko-Mazurską Filharmonię w Olsztynie, 

 przygotowanie sceny, widowni, sal prób (w tym: w zakresie ulokowania sprzętu i elementów nagłośnienia i urządzeń 

multimedialnych), 

 realizacja nagrań w studio Filharmonii, 

 prowadzenie (logistyka) terminarza sesji nagraniowych w studio oraz obsługa techniczna studia i estrady w zakresie 

nagłośnienia i studia nagrań. 

Oferujemy: 

 zatrudnienie na umowę o pracę, 

 możliwość rozwoju zawodowego – szkolenia branżowe, 

 mieszkanie na preferencyjnych warunkach na terenie Olsztyna. 



 

 

 
 

Wymagane dokumenty formalne: 

 życiorys (CV), 

 list motywacyjny, 

 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz szkolenia. 

Termin składania podań: do dnia 30 czerwca 2022 roku pocztą na adres: 

„REKRUTACJA” – Dział Kadr 
Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie 
ul. Bartosza Głowackiego 1, 10-447 Olsztyn  

lub osobiście w Sekretariacie Filharmonii w Olsztynie w godzinach 7.30-15.30 

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Warmińsko-Mazurską Filharmonię im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz 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) - RODO. 

Dokumenty aplikacyjne niezawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będą rozpatrywane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) niniejszym informuję, że: 

1)     administratorem Pani/Pana danych osobowych jest - Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, ul. Bartosza 

Głowackiego 1, 10-447 Olsztyn, tel. 89 527 51 75 wew. 101, 

2)     Warmińsko-Mazurska Filharmonia w Olsztynie informuje, iż wyznaczyła inspektora danych osobowych, jego dane kontaktowe to: 

inspektordanychosobowych@filharmonia.olsztyn.pl 

3) celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji;  

4) podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:  

 - art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia  

2016 r., 

 - art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; 

5) odbiorcami/kategoriami odbiorców Pani/pana danych osobowych będą osoby wykonujące dla Filharmonii czynności związane z procesem 

rekrutacji, tj. w szczególności pracownicy i Dyrektor Filharmonii, 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 60 dni, a gdy Pan/Pani wyraził/a zgodę na udział w przyszłych procesach 

rekrutacyjnych - przez okres 6 miesięcy; 

7) posiada Pani/Pan prawo do: 

 - do żądania od dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, przenoszenia danych, 

 - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem, 

 - wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji;  

9) brak podania danych osobowych spowoduje niemożność przeprowadzenia procesu rekrutacji z Pani/Pana udziałem; 

10) Filharmonia stosuje monitoring wizyjny nowego budynku Filharmonii w Olsztynie, ul. Głowackiego 1, oraz jego otoczenia w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa pracowników i osób znajdujących się na tym terenie, ochrony mienia, ochrony przeciwpożarowej,  kontroli i zachowania w 

tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Filharmonię na szkodę; monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, 

stołówek oraz palarni; 

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych; 

12) Pani/Pana dane przekazane Filharmonii podczas procesu rekrutacji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a w szczególności 

profilowane. 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższymi informacjami zawartymi w punktach 1-12 oraz wyrażam na nie zgodę.  

 

…………………………………………………………….. 

(data i czytelny podpis osoby aplikującej) 

 

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

 

…………………………………………………………….. 

(data i czytelny podpis osoby aplikującej) 


