
Dyrektor Filharmonii Opolskiej ogłasza nabór na stanowisko: 
SPECJALISTA DS. REALIZACJI REKLAMY 
Data rozpoczęcia zatrudnienia: luty 2023 r. 
Liczba miejsc pracy: 1 – umowa o pracę (pełny etat). 
 
Czego od Ciebie oczekujemy: 

• nienagannej kultury osobistej, 
• znajomości obsługi pakietu MS Office, 
• podstawowej znajomości programów graficznych i chęci rozwijania swoich 

umiejętności w tej dziedzinie (oferujemy szkolenie w tym zakresie) 
• podstawowej znajomości obsługi urządzeń biurowych i drukarskich typu drukarki 

i plotery, 
• podstawowej znajomości obsługi programów komputerowych do drukowania 

dokumentów,   
• rzetelności, dokładności, odpowiedzialności, dyspozycyjności, samodzielności 

w podejmowaniu decyzji, umiejętności komunikacji interpersonalnej,  
• udziału w dyżurach organizacyjnych podczas wybranych koncertów 
• zaangażowania w promowanie wydarzeń kulturalnych poprzez wyszukiwanie 

i docieranie do potencjalnych grup docelowych 
 
Będziesz odpowiedzialny m.in. za: 

• sprzęt drukarski znajdujący się w Filharmonii Opolskiej, 
• wydruki materiałów reklamowych, 
• wywieszanie plakatów i opiekę nad gablotami reklamowymi Filharmonii Opolskiej, 
• wgrywanie reklam na ekrany Filharmonii Opolskiej, 
• współpracę z drukarniami przy realizacji materiałów reklamowych, 
• wyszukiwanie nowych miejsc reklamowych, 
• pomoc w projektowaniu ulotek, plakatów, programów koncertowych / 

wprowadzaniu poprawek w gotowych projektach graficznych oraz informacji 
na stronie internetowej 
 

Oferujemy: 
• ciekawą, urozmaiconą pracę w prestiżowej instytucji kultury, 
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat, 
• możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego, 
• doskonałą atmosferę w pracy. 

 
 

• Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym drogą 
elektroniczną na adres filharmonia@filharmonia.opole.pl do dnia 20 stycznia 2023 
roku. 
 

• Prosimy umieścić w dokumentach rekrutacyjnych następującą klauzulę: 
Wyrażam zgodę, aby Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera, ul. Krakowska 24, 45-075 
Opole, przetwarzała moje dane osobowe, umieszczone w dokumentach 
przedstawionych przeze mnie podczas procesu rekrutacji w celu przeprowadzenia 
naboru. Wiem, że w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę. Wiem, że cofnięcie 



zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
przed cofnięciem zgody. 
 

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy na wybrane oferty. 
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. 
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone. 
 
 
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (DZ. Ustaw z 2018 r., poz. 1000) informuję, iż: 
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera 
w Opolu, z siedzibą w Opolu, ul. Krakowska 24 
 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@filharmonia.opole.pl 
 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb rekrutacji na stanowisko 
SPECJALISTA DS. REALIZACJI REKLAMY – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. 
 
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla rekrutacji  
na ww. stanowisko 
 
Ew. 
 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji –  
na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
 
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie 
 
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
 
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym 
zakresie jest dobrowolne. 

 
 


