
Producent w Narodowym Forum Muzyki 
 
Opis stanowiska: 
Zatrudniona na tym stanowisku osoba będzie odpowiedzialna za całokształt działań związanych 
z realizacją wydarzeń w Narodowym Forum Muzyki  
 
Wymagania: 

• wykształcenie wyższe, 

• biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, 

• doświadczenie w realizacji wydarzeń artystycznych, 

• znajomość organizacji pracy w instytucji kultury, 

• podstawowa orientacja w przepisach prawnych dotyczących działalności publicznych 
instytucji kultury, 

• ogólna znajomość regulacji prawnych mających wpływ na postanowienia umów, których 
przedmiotem są prawa autorskie i prawa pokrewne, 

• samodzielność, dyspozycyjność, umiejętność pracy pod presją czasu oraz prowadzenia 
negocjacji, 

• lojalność i zaangażowanie oraz wysoki poziom kultury osobistej. 
 
Dodatkowo mile widziane: 

• wykształcenie muzyczne, 

• znajomość narzędzi związanych z zarządzaniem projektami, 

• znajomość drugiego języka obcego. 
 
Zakres obowiązków: 

• wykonywanie czynności administracyjno – organizacyjnych dotyczących przygotowania 
i realizacji projektu, 

• prowadzenie negocjacji z artystami, agencjami artystycznymi, wydawcami materiałów 
nutowych, celem ustalenia szczegółów współpracy i sporządzenia stosownych umów, 

• prowadzenie dokumentacji prowadzonych projektów oraz korespondencji z partnerami,  

• ścisła współpraca z koordynatorami festiwali/projektów. 

• współpraca realizacyjna z działami produkcji technicznej, marketingu i spzedaży, logistyki, 
księgowości, kontrolingu i rozliczeń etc. 

• przygotowanie budżetu wydarzenia, jego monitorowanie i rozliczenie, 

• nadzór nad przebiegiem kolejnych etapów przygotowań oraz nad realizacją samego 
wydarzenia, 

• wykonanie wszelkich dodatkowych czynności, które zapewnią poprawną realizację projektów 
zleconych przez przełożonego. 

 
Oferujemy: 

• stabilną pracę w renomowanej Instytucji, 

• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (system 
zadaniowy), 

• dofinansowanie do wypoczynku oraz nauki języków obcych, 

• możliwość przystąpienia do ubezpieczenia medycznego oraz programu MultiSport, 

• możliwość rozwoju zawodowego, uczestnictwo w szkoleniach, 

• przyjazną atmosferę pracy. 

• udział w realizacji prestiżowych projektów artystycznych, 

• ambitną, satysfakcjonującą i pełną wyzwań pracę.  

• niezbędne narzędzia pracy. 



• udział w współtworzeniu wyjątkowego miejsca – Narodowego Forum Muzyki. 
 
Wymagane dokumenty: 

• CV, 

• list motywacyjny, 

• inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wiedzę, doświadczenie 
lub umiejętności. 

 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać drogą mailową na adres: praca@nfm.wroclaw.pl, 
z dopiskiem w tytule wiadomości „Producent w NFM” do 19.02.2023r. 
Na rozmowę kwalifikacyjną będą telefonicznie zapraszani kandydaci, którzy spełnili niezbędne 
wymagania, określone w ogłoszeniu o naborze oraz złożyli najciekawsze oferty. 
 
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. 
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