
Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie ogłasza nabór 

na stanowisko koordynatorki/a projektu w Młodzieżowym Domu Kultury w 

Pruszkowie, ul. Kościuszki 41, dla którego organem prowadzącym jest Powiat 

Pruszkowski. 

 

1. Wymagania formalne: 

  doświadczenie zawodowe minimum 2 lata w koordynacji i rozliczaniu projektów 

finansowanych ze środków ministerialnych  

  wykształcenie wyższe 

 dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel) 

  umiejętność pracy w zespole 

2. Warunki pracy na stanowisku koordynatorki/a: 

  miejsce wykonywania pracy: Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie 

  rozpoczęcie pracy: 1 września 2018 r. 

  podstawa zatrudnienia: umowa cywilno-prawna 1 września – 31 grudnia 2018 r. 

  wymiar: 20 godzin w tygodniu  

 

3. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało: 

 

  rekrutacja uczestników projektu (projekt skierowany do osób 16 – 19 l. porusza 

zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa w czasie imprezy, w internecie, itp. dodatkowo 

zaplanowano warsztaty antydyskryminacyjne, samoobronę, Mazowiecki Kongres 

Młodych) 

  współpraca z trenerami 

  przygotowanie dokumentacji projektowej (listy obecności, ankiety ewaluacyjne, itp.) 

  zakupy materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów 

 promocja projektu  

 

 

4. Wymagane dokumenty: 

 CV (opatrzone zgodą na przetwarzanie danych: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Młodzieżowy Dom Kultury w    Pruszkowie, ul. Kościuszki 41, w celu 

prowadzenia bieżących i przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez w/w 

placówkę.”)  

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z 27 

kwietnia 2016 r. informuję, iż: 



 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury z 

siedzibą ul. Kościuszki 41, 05-800 Pruszków, sekretariat@mdkpruszkow.pl, tel. 

22 758 81 28 

 Pani/Pana dane osobowe będą i są przetwarzane w celu informacyjnym i  

rekrutacyjnym na podstawie art. 6 ust 1 pkt a,b,c,d,e 

 Dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody. 

 Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania. W celu uzyskania kopii swoich danych proszę 

kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych. 

 Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, 

a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. 

Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało 

miejsce do momentu wycofania zgody. 

 Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

 Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów 

upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 

 

 

5.  Termin i miejsce składania dokumentów: 
  

Zgłoszenie następuje poprzez przesłanie CV na adres: sekretariat@mdkpruszkow.pl do 15 

sierpnia do godz. 20:00 

Pytania prosimy kierować na numer 22 759 93 80, od poniedziałku do piątku, w godzinach 

9:00 – 15:00. 
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