Повідомлення про вакансію
Посада: електроакустик
Ляльковий театр Банялука ім. Єжи Ціцман у Бельсько-Бялі найме людину
на штатну посаду електроакустика. Перший контракт на випробувальний термін.
Обов'язки:
• підготовка та обслуговування світлової, звукової та аудіовізуальної техніки під час
репетицій та виступів
• монтаж і демонтаж звукового, світлового та аудіовізуального обладнання з метою
підготовки вистав та інших мистецьких заходів, у тому числі роботи на висоті
3м
• співпраця з режисерами при розробці сценарію світлових, музичних та
аудіовізуальних проекцій окремих вистав,
• створення записів для виступів на звуконосії
• підтримання електричного та акустичного обладнання в експлуатаційній готовності
В театрі (включаючи, зокрема, бухгалтерію та поточне забезпечення),
• Поточні огляди, технічне обслуговування та дрібний ремонт звукового обладнання
І освітлення
• перевірка технічної працездатності звукового та світлового обладнання
• експлуатація комп'ютерної та аудіовізуальної техніки,
• догляд за використаним театральним обладнанням, його належним
транспортуванням та зберіганням
• впровадження технологічного обладнання сцени відповідно до вимог охорони праці
• дбати про естетику сцени під час репетицій та виступів
• інші технічні роботи, у тому числі складання невеликих декорацій для вистав.
• співпраця з іншими працівниками Театру.
Інші вимоги:
• освіта хв. Середня (електронна та електронна школа), повноваження S.E.P.,
• володіння мін. Навички реалізації та звукової реалізації,
• доступність – робота в системі еквівалентного та перервного робочого часу, у другій
половині дня та у вихідні дні, а також робота за кордоном.

• готовність до відряджень.

Властивості: комунікативні здібності, емоційна зрілість, аналітичне мислення та
планування, незалежність, висока особистісна культура, стресостійкість та вміння
працювати в умовах нестачі часу, відповідальність та надійність у виконанні завдань,
вміння працювати в команді, незалежність.

Умови праці:

• 1 особа буде працевлаштована в результаті прийняття на роботу – трудового
договору
• робочий час: 1 повна зайнятість
• місце роботи: Театр ляльок Банялука, Бельсько-Бяла, вул. Адама Міцкевича 20
• є можливість відрядження

Необхідні документи:

• Супровідний лист (підписаний від руки),
• Особиста анкета особи, яка претендує на роботу (підписана від руки),
• Ксерокопії довідок про роботу або стаж роботи,
• Ксерокопії дипломів, що підтверджують освіту та кваліфікацію,
• Декларація: (підписано від руки)
- не засуджений вироком суду, що набрав законної сили, за ненавмисне
правопорушення
За публічним обвинуваченням або умисним податковим правопорушенням.
- має повну дієздатність і користується повними публічними правами,
• Згода на обробку персональних даних з метою прийому на роботу (підписана від
руки).
• Інформаційне положення щодо обробки персональних даних (підписано від руки).
• Ксерокопія ліцензій SEP.

Кінцевий термін подання заявки:

Заяву можна подати в запечатаному конверті з описом: «Пропозиція на посаду
електроакустика» в офісі Театру ляльок Банялука, вул. Adama Mickiewicza 20 у
Бельсько-Бялі, або надіслати документи для заявки електронною поштою на адресу
teat@banialuka.pl – до 1 липня 2022 року.
Особи, які претендують на роботу на посаду електроакустика, будуть повідомлені по
телефону про дату співбесіди та її результат.

Объявление о вакансии
Должность: электроакустик.
Баньялука Кукольный театр им. Ежи Зицман в Бельско-Бялой наймет человека
на постоянную должность электроакустика. Первый контракт на испытательный срок.
Обязанности:
• подготовка и обслуживание светового, звукового и аудиовизуального оборудования
во время репетиций и выступлений
• монтаж и демонтаж звукового, светового и аудиовизуального оборудования для
подготовки спектаклей и других художественных мероприятий, в том числе работы на
высоте выше 3м.
• сотрудничество с режиссерами в разработке сценария световой, музыкальной и
аудиовизуальной проекций отдельных спектаклей,
• запись выступлений на звуковые носители
• поддержание электротехнического и акустического оборудования в готовности к
работе в Театре (включая, в частности, бухгалтерию и текущее снабжение),
• Текущие осмотры, техническое обслуживание и мелкий ремонт звукового
оборудования и освещение
• проверка технической исправности звукового и светового оборудования
• работа с компьютерной и аудиовизуальной техникой,
• уход за бывшим в употреблении театральным оборудованием, его правильная
транспортировка и хранение
Внедрение сценического технологического оборудования в соответствии с ПБТ
• забота об эстетике сцены во время репетиций и выступлений

• другие технические работы, в том числе сборка малой сценографии для спектаклей.
• сотрудничество с другими работниками Театра.
Другие требования:
• образование мин. Среднее (электро-электронная школа),
Квалификация SEP E,
• владение мин. базовыми навыками в области световой и звуковой реализации,
• доступность – работа в системе эквивалентного и неполного рабочего времени, во
второй половине дня и в выходные дни, а иногда и на выезде.
• готовность к командировкам
• Особенности: коммуникабельность, эмоциональная зрелость, аналитическое
мышление и способность к планированию, самостоятельность, высокая личная
культура, стрессоустойчивость и умение работать в условиях цейтнота,
ответственность и надежность в выполнении поставленных задач, умение работать в
команде, самостоятельность.
Условия труда:
• 1 человек будет принят на работу в результате найма – трудовой договор
• рабочее время: 1 полный рабочий день
• место работы: Театр кукол Баниалука Бельско-Бяла ул. Адама Мицкевича 20
• есть возможность командировок
Необходимые документы:
• Сопроводительное письмо (подписанное от руки),
• Личная анкета лица, претендующего на работу (подписанная от руки),
• Ксерокопии трудовых удостоверений или удостоверений о выслуге лет,
• Фотокопии дипломов, подтверждающих образование и квалификацию,
• Декларация: (подписана от руки)
- не судим вступившим в законную силу приговором суда за неумышленное
преступление, преследуемое по уголовному делу. По публичному обвинению или
умышленному финансовому правонарушению.
- обладающие полной дееспособностью и пользующиеся всеми публичными правами,
• Согласие на обработку персональных данных в целях подбора персонала (подписано
собственноручно).

• Информационная оговорка об обработке персональных данных (подписана
собственноручно).
• Фотокопия лицензий SEP.
Срок подачи заявок:
Заявку можно подать в запечатанном конверте с описанием: «Предложение работы на
должность электроакустика» в офисе Театра кукол Баньялука, ул. Адама Мицкевича 20
в Бельско-Бяла, или отправить документы заявки по электронной почте на адрес
teat@banialuka.pl – до 1 июля 2022 года.
Лица, поступающие на работу на должность электроакустика, будут
проинформированы по телефону о дате собеседования и его результате.

