
Dyrektorka Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie ogłasza nabór 

na stanowisko grafik w Młodzieżowym Domu Kultury w Pruszkowie, ul. Kościuszki 41,  

dla którego organem prowadzącym jest Powiat Pruszkowski. 

 

1. Wymagania formalne: 

 wykształcenie minimum średnie  

 umiejętność obsługi MS Office, CorelDraw 

 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 

 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy; 

2. Warunki pracy na stanowisku grafik: 

 miejsce wykonywania pracy: Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie 

 rozpoczęcie pracy: 1 stycznia 2019 r. 

 podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny (3 mies.) 

 wymiar etatu: 1/2 

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

 

 projektowanie plakatów, infografik, itp. 

 obsługa strony www.mdkpruszkow.pl  

 wsparcie w bieżącym funkcjonowaniu placówki, m.in. obsługa fotograficzna 

wydarzeń w MDK 

 

 

4. Wymagane dokumenty: 

 CV zawierające zapis: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko grafika przez 

Młodzieżowy Dom Kultury ul. T. Kościuszki 41,  05-800 Pruszków, zgodnie z art. 6 

ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.) 

od dnia wejścia w życie w/w rozporządzenia.”  

CV bez powyższej klauzuli informacyjnej nie będą brane pod uwagę w procesie 

rekrutacji prowadzonej przez Młodzieżowy Dom Kultury ul. T.    Kościuszki 41,  

05-800 Pruszków i będą usuwane z bazy administratora tj. Młodzieżowego Domu 

Kultury ul. T.Kościuszki 41,  05-800 Pruszków. 

 kserokopia świadectw pracy 

 kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie 

 oświadczenie o niekaralności 

 

 

http://www.mdkpruszkow.pl/


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 skanów dokumentów na adres: 

dyrektor@mdkpruszkow.pl w tytule maila wpisując: „grafik” do 4 grudnia 2018 r. do godz. 

14:00 

 

Na rozmowy kwalifikacyjne zostaną zaproszone tylko wybrane osoby. Rozmowy odbędą się 

między 5, a 7 grudnia 2018 r. 

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

10:00 – 15:00. 
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