
 

 

K. 110.5.2019       Warszawa, 15 listopada 2019 r.  

 
Ogłoszenie o pracę 

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko: 
 

specjalista / specjalistka w zakresie oświetlenia  
Specjalista / specjalistka w zakresie oświetlenia wykonywać będzie swoje obowiązki w pionie kanclerza.  
 
Do zadań przypisanych stanowisku należy  
a) Obsługa sprzętu elektryczno-oświetleniowego współpraca i wykonywanie poleceń kadry naukowej 

podczas zajęć dydaktycznych, spektakli dyplomowych, pokazów egzaminacyjnych (na terenie uczelni 
i poza nią), imprez organizowanych przez uczelnię, podczas uczestnictwa na festiwalach poza 
siedzibą uczelni oraz podczas imprez obcych realizowanych w uczelni za zgodą kierownictwa, 

b) Przygotowywanie merytorycznych założeń do specyfikacji do przetargów, wniosków i zakupów w 
zakresie sprzętu elektryczno-oświetleniowego, 

c) Odpowiedzialność za powierzony sprzęt, stan techniczny i gotowość eksploatacyjną sprzętu 
elektryczno-oświetleniowego, stała konserwacja, wykonywanie drobnych napraw powierzonego 
sprzętu elektryczno-oświetleniowego oraz drobnej instalacji elektrycznej w gmachu  
i na terenie uczelni, konserwacja silników elektrycznych, wykonywanie drobnych napraw sprzętu 
elektrycznego. 

 
Wymagania:  

 wykształcenie średnie, mile widziane kierunkowe 
 co najmniej 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, 
 znajomość co najmniej 2 z wymienionych stołów oświetleniowych: Dot2, Hydra Spirit, Liberty 

ADB, Mentor ADB, GrandMa3,  
 znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji 

technicznych, 
 samodzielność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole. 

Oferujemy: 
 Zatrudnienie w wymiarze 1,0  etatu 
 Umowę na 3-miesięczny okres próbny (docelowo umowę o pracę na czas nieokreślony) w wymiarze 1,0 

etatu 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV - oraz listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres: 
rektorat@at.edu.pl do dnia 28 listopada 2019 roku. Przewidujemy zatrudnienie od 1 stycznia 2020 r., na 
umowę na 3-miesięczny okres próbny.  
 
Przesyłając CV przekazujecie Państwo dane osobowe, których administratorem będzie Akademia 
Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, która będzie je przetwarzać w celu 
przeprowadzenia rekrutacji. Więcej informacji o tym jak wykorzystujemy Państwa dane i jakie uprawnienia 
Państwu przysługują znajdą Państwo pod linkiem http://akademia.at.edu.pl/administracia/obowiazuiace-
dokumenty/rodo/ oraz w naszej siedzibie, a także pisząc na adres iod@at.edu.pl). 
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