
 

 
 

 
Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli 

zatrudni 
 

Elektryka – oświetleniowca  
 

Opis stanowiska 

Pracownik wykonuje całokształt prac związanych z obsługą urządzeń elektrycznych 
i multimedialnych, utrzymaniem sieci a w szczególności: 

1. Systematyczne kontrolowanie i zapobieganie uszkodzeniom w/w urządzeń i sieci. 
2. Czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem wszystkich urządzeń elektrycznych 

i multimedialnych. 
3. Dokonywanie bieżących napraw oraz konserwacji sieci i urządzeń elektrycznych oraz 

multimedialnych. 
4. Instalowanie i uruchamianie nowych maszyn oraz urządzeń elektrycznych 

i multimedialnych zgodnie z dokumentacją techniczną. 
5. Dokonywanie bieżącej oceny stanu technicznego powierzonych urządzeń i sieci. 
6. Obsługa techniczna prób zespołów artystycznych. 
7. Obsługa techniczna imprez organizowanych przez MDK w instytucji oraz poza jej 

terenem. 
8. Obsługa imprez zleconych przez podmioty zewnętrzne przy użyciu sprzętu MDK oraz 

powierzonego. 
9. Obsługa urządzeń oświetleniowych, realizacja światła podczas wydarzeń kulturalnych. 
10. Montaż i demontaż konstrukcji sceny plenerowej. 

 

Wymagania 
Dyspozycyjność, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, mile widziane 
uprawnienia SEP do 1 kV 
 
Warunki pracy 
Wymiar etatu: 1,0 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 
Praca w siedzibie, praca poza siedzibą – obsługa imprez plenerowych, praca w zespole oraz 
samodzielna, szkolenia, sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania 
i podejmowania decyzji. 

Oferujemy 
Dobre warunki pracy, możliwość rozwoju zawodowego, szkolenia, ciekawe wyzwania, 
wynagrodzenie zgodne z Zarządzeniem nr 3/2018 Dyrektora Miejskiego Domu Kultury 



w Stalowej Woli z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
Wynagradzania Pracowników Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli z późn. zm.  
 
Warunkiem złożenia dokumentów jest zapoznanie się z Klauzulą informacyjną RODO 
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz opatrzenie składanych dokumentów formułą: 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu 
rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) 
oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz w przyszłych procesach 
rekrutacyjnych zgodnie z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych w postępowaniu rekrutacyjnym MDK. 

 
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o składanie CV, listu motywacyjnego oraz podpisanej 
Klauzuli informacyjnej RODO, drogą mailową lub osobiście w sekretariacie MDK. 

 
Kontakt 

ul. 1 Sierpnia 9 
37-450 Stalowa Wola 
tel./fax 15 842 09 50 

e-mail: m.romaniak@mdkstalowawola.pl 
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