
WFO 

ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko 

 

PRACOWNIK 

ds. produkcji filmowej 
 

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

Data publikacji ogłoszenia:    10 lipca 2019 roku 

Termin składania ofert do:    24  lipca 2019 roku na adres e-mailowy  

      wfo@wfo.com.pl 

 

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w 

szczególności: 

-wykonanie prac nadzoru producenckiego nad realizacjami filmowymi zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa i zasadami sztuki filmowej uwzględniające potrzeby 

artystyczne realizacji oraz zasady gospodarności; 

 - dobieranie obsady grupy zdjęciowej;  

 - przygotowanie i dobór sprzętu wykorzystywanego podczas realizacji zadania; 

 - nadzór twórczy nad przebiegiem zdjęć, montażem i udźwiękowieniem realizacji filmowych 

 - wykonanie nadzoru  nad realizowanymi projektami, w tym: koordynowaniu prac realizacji 

całości projektu, przygotowanie i realizacja harmonogramu wykonania poszczególnych zadań 

wchodzących w skład projektu. 

 

 

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 właściwymi przepisami, 

• posiadanie wykształcenia wyższego związanego z branżą filmową, 

• udokumentowane minimum 10 letnie doświadczenie filmowe, 

• dobra znajomość pakietu MS Office,  

• kreatywność, przedsiębiorczość, 

• obowiązkowość i odpowiedzialność za wykonywaną pracę, 

• łatwość komunikowania się i przekazywania informacji, 

• samodzielność i dyspozycyjność, 

• mile widziana biegła znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie, 

• mile widziane prawo jazdy kategorii B, 

 

 



Oferujemy: 

- stabilność zatrudnienia, 

- możliwość realizacji kreatywnych projektów filmowych, 

- pracę w życzliwym zespole. 

 

Oferta kandydata musi zawierać CV, obejmujące dorobek filmowy, w tym doświadczenie 

jako producent wraz z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w 

naborze wraz z motywacją. 

 

Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko 

z wybranymi kandydatami. 

 

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:  

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na 

stanowisko specjalisty ds. digitalizacji materiałów audiowizualnych prowadzonego przez 

Wytwórnię Filmów Oświatowych Sp. z o.o. w Łodzi. Jednocześnie oświadczam, że zostałem 

/ zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz 

ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że 

podanie tych danych było dobrowolne."  

 

Klauzula obowiązku informacyjnego 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia 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  

informujemy, że: 

Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

wyrażonej powyżej jest Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 

Kilińskiego 210, w Łodzi (kod pocztowy: 93-106), tel.: 42 689 23 45. 

Inspektor ochrony danych w WFO: iodo@wfo.com.pl 

Celem zbierania danych jest rekrutacja na stanowisko specjalista ds. digitalizacji materiałów 

audiowizualnych. 

Pani/Pana dane osobowe znajdują się w zbiorze danych „Aplikacje kandydatów na 

pracowników Wytwórni Filmów Oświatowych Sp. z o.o.”i przysługuje Pani/Panu prawo 

dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a 

także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak 

również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

Ma Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych z dnia 27 kwietnia 2016 r PE i Rady (zwanego RODO). 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego 

na stanowisko specjalista ds. digitalizacji materiałów audiowizualnych. 

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 

Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 



Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej. 

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od zakończenia rekrutacji. 


