
WFO 

ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko 

 

SPECJALISTY 

do obsługi skanera taśm filmowych 35 mm. i 16 mm. 

BLACK MAGIC UltraHD. 

 

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy:  1 etat - pełen wymiar czasu pracy 

      ½ etatu – połowa wymiaru czasu pracy 

Data publikacji ogłoszenia:    12  kwietnia 2017 roku 

Termin składania ofert do:    28  kwietnia 2017 roku 

 

 

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w 

szczególności: 

- przygotowywanie taśm do skanowania (przegląd taśmy, instalowanie taśmy w skanerze); 

- obsługa połączonego ze skanerem komputera i oprogramowania; 

- digitalizacja teczek filmowych. 

 

Wymagania niezbędne (konieczne): 

- posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa 

Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów 

międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia 

zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach 

składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 

r., poz. 922), 

- posiadanie wykształcenia średniego (mile widziane wyższe lub osoba będąca w trakcie 

studiów) 

- preferowane wykształcenie i doświadczenie w branży filmowej lub informatycznej, 



- posiadanie umiejętności obsługi komputera, w tym pakietu MS Office (Excel, Word), 

- posiadanie następujących kompetencji: postawa etyczna, sumienność, komunikatywność, 

kultura osobista, umiejętne organizowanie własnej pracy, umiejętność współpracy, 

umiejętność wyciągania wniosków, kreatywność, chęć uczenia się,  

Oferta kandydata musi zawierać: 

- CV wraz z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz 

z motywacją,  

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, 

- kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadany przez 

kandydata staż pracy,  

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego, - 

oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub 

innego państwa lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadane przez 

kandydata obywatelstwo (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego), 

 

Oferta kandydata powinna dodatkowo zawierać:  

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowo doświadczenie zawodowe, 

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowo kwalifikacje i 

umiejętności. 

 

Wytwórnia Filmów Oświatowych zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi 

kandydatami. 

 


