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obowiazki na stanowisku specialista ds. promocii:

-

koordynowanie i promowanie wydarzeń kulturalnych organizowanychprzez Muzeum Historii Katowic
w siedzibie głównej i w oddziałach, w Ęm bieżącaal<tualizacja wewnętrznegokalęndarzawydarzen,
bieżąca komunikacja z lJrzędem Miasta Katowice (informowanie o organizowanych wydarzeniach,
sprawozdania),

prowadzenie profili Muzeum Historii Katowic na portalach społecznościowych (Facebook, Twitter,
Instagram), w Ęm realizacja płatnych kampanii promocyjnychpoprzez Menadzera Reklam,
dbałośćo aktualizacię strony internetowej Muzeum,
prrygotowywanie zamowień i umów w związku zbieżącą działalnością,
archiwizowanie materiałów drŃowanych i cyfrowych, dotyczących organizowanych wydarzeń,
przesyłanie informacji o działalnościMHK do mędiów tradycyjnych i cyfrowych,

utrzymywanię kontaktów z dzięnnikarzami, udzielanie wywiadów,
dystrybucja materiałów promocyjnych, w Ęmzaproszeń papierowych i mailowych, dysĘbucja ulotek i
plakatów w budynkach muzealnych orazna zęwnątrz,
koordynacja i alłualizowanię baz kontaktowych, a także akhralizacja lisĘ dysĘbucyjnej plakatów i
ulotek (w tym zawieranie i aktualizowanie porozumień dotyczących ekspozycji materiałów
promocyjnych).

Wvmagania:
wykształcenie wyższe, mile widztane kierunkowe (PR, marketing),
komunikatywna znĄomośó języka angielskiego,
b ar dzo dobra or ganizacj a pr acy i s amo dzi elno ść,
umiejętnoścpracy pod presją czasLl i wykonywania wielu zadń jednocześnie,
zainteresowanie historią i sztuką Katowic ,
mile widziane doświadczęnie z zakresu promocji, marketingu,prowadzenia kampanii
promocyj nych, tworzenia tękstów marketingolvych czy prowadzenia stron
internetowy ch or az znaj omo śó menadżer a reklam F ac eb o o ka.
Wymagane dokumentv:

Do konkursu moze przlstwić kandydat, który złożyofertę (cv, list motrvacyjny,
oświadczenie RODO) do 15 kwietnia 2019 roku.
Oferty mogą być składane osobiścielń zapośrednictwem poczty pod adresem:
Muzeum Historii Katowic ul. ks. J. Szafranka9 40-025 Katowicę

z

dopiskiem specjalista ds. promocji lub przesłane drogą elektroniczną

na

adres:

kadry@mhk.katowice.pl
Do zgłosze
informacyinego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia RODO'

1

Rozporządzenie RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ż076/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchy|enia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Informacie dodatkowe:

1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub

2.
3.

4.
5.
6.

niekompletne. nie będą
rozpatrywane.
Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane
przęz kandydatów w przeciągu 3 miesięcy zostanązniszczonę.
Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na stronie internetowej Muzeum Historii
Katowic.
()rganizator zastrzega sobie prawo odwołania, zmiany lub przedłużenia procedury naboru
w kazdym terminie.
Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Otganizatot zastrzega sobie prawo nie wybraniażadnego z kandydatów.

Oferuiemv:
wysokie standardy pracy
pracę w prestiżowej instytucji kultury
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