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Ekspert ds. realizacji oświetlenia scenicznego   

 
Miejsce pracy: województwo pomorskie  

 

Opis stanowiska: 

• Realizacja oświetlenia scenicznego podczas wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie.  

• Dbałość o sprzęt oświetleniowy.  

• Współpraca przy realizowanych przez Stowarzyszenie projektach.  

 

Od kandydatów oczekujemy: 

• Minimum 3 letniego doświadczenia zawodowego.  

• Doświadczenia w pracy na sprzęcie i oprogramowaniu ChamSys.  

 Oferujemy: 

• Stabilną pracę na pół etatu z zadaniowym czasem pracy.  
• Współpracę z zespołem ludzi pełnych pasji.  

 
 

Aplikacje prosimy kierować na adres mailowy w ciągu 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia: 

zarzad@kackmalykack.pl  

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Katolickie Centrum Kultury w Gdyni Małym Kacku z siedzibą w Gdyni 
(ul. bpa Szlagi 3, 81-506 Gdynia). W sprawach związanych z podanymi przez Panią/Pana danymi osobowymi może się Pani/Pan kontaktować 

z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail: zarzad@kackmalykack.pl. Pani/Pana 

dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody oraz przepisów 
Kodeksu Pracy. Odbiorcami Pani/Pana danych jest: Stowarzyszenie Katolickie Centrum Kultury w Gdyni Małym Kacku z siedzibą w Gdyni 

(ul. bpa Szlagi 3, 81-506 Gdynia). Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat od dnia przekazania dokumentów 

aplikacyjnych. 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. Ma Pani/Pan prawo 

cofnąć zgodę w każdym czasie, poprzez złożenie oświadczenia na adres zarzad@kackmalykack.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania, dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych 

w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować odrzuceniem dokumentów aplikacyjnych. 
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