
Narodowe Forum Muzyki prowadzi nabór na stanowisko:  
Zastępca Kierownika działu produkcji technicznej  
 
WYMAGANIA:  
• wykształcenie minimum średnie;  
• doświadczenie w planowaniu, koordynacji i realizacji technicznej wydarzeń artystycznych;  
• praktyczna znajomość metod pracy z zespołem, zarządzania i koordynowania działań w 

zakresie produkcji wydarzeń; 
• podstawowa znajomość przygotowania dokumentacji związanej z zajmowanym 

stanowiskiem; 
• podstawowa znajomość przepisów prawa pracy i BHP; 
• umiejętność czytania, analizy i sporządzania riderów technicznych;  
• wysoko rozwinięte umiejętności organizacyjne, interpersonalne i komunikacyjne;  
• samodzielność w podejmowaniu decyzji, inicjatywa;  
• umiejętność rozwiązywania problemów oraz pracy pod presją czasu;  
• umiejętności negocjacyjne;  
• umiejętność obsługi komputera (MS Office) oraz urządzeń biurowych;  
• znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.  
 
Mile widziane:  
• znajomość organizacji pracy w instytucji kultury;  
• prawo jazdy kat B. 
 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:  
• współtworzenie i realizacja planu technicznej produkcji wydarzeń;  
• planowanie i koordynowanie pracy działu oraz zarządzanie podległymi pracownikami i 

współpracownikami – w tym nadzór nad realizacją powierzonych im zadań;  
• rozliczanie czasu pracy pracowników i współpracowników działu;  
• nadzorowanie spraw dotyczących instrumentów muzycznych NFM (np. wypożyczenia, 

katalogowanie, inwentaryzacja, ubezpieczenia, przeglądy, naprawy itp.)  
• gospodarka środkami trwałymi związanymi z infrastrukturą techniczną wydarzeń; 
• opracowywanie i analiza riderów technicznych;  
• współpraca z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie produkcji technicznej 

wydarzeń (w tym realizacji radiowo-telewizyjnej);  
• organizacja transportów technicznych;  
• prowadzenie dokumentacji zgodnie z ustawami o zamówieniach i finansach publicznych;  
• zarządzanie budżetem działu.  
 
OFERUJEMY:  
• stabilną pracę w renomowanej Instytucji;  
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;  
• możliwość rozwoju zawodowego, uczestniczenie w szkoleniach;  
• dofinansowanie do wypoczynku oraz nauki języków obcych;  



 
• możliwość przystąpienia do ubezpieczenia medycznego oraz programu MultiSport;  
• przyjazną atmosferę pracy;  
• udział w współtworzeniu wyjątkowego miejsca – Narodowego Forum Muzyki.  
 
Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, inne dodatkowe dokumenty potwierdzające 
posiadane kwalifikacje lub umiejętności np. referencje.  
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać drogą mailową na adres e-mail 
praca@nfm.wroclaw.pl z dopiskiem „Zastępca Kierownika Działu produkcji technicznej” w 
terminie do 11.12.2022r. 
Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby tej rekrutacji, innych niż 
wynikające z kodeksu pracy. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby ewentualnych przyszłych 
rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez rok od zakończenia niniejszej rekrutacji.”  
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 
 


