
Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu  

poszukuje osoby do wsparcia prac 

Działu Komunikacji 

 

 

Oferujemy: 

Pracę na umowę zlecenie w terminie marzec-lipiec (w sumie 350-400 godzin). 

Wynagrodzenie 24 zł brutto za godzinę. 

Po tym okresie możliwość zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze ½ etatu. 

Możliwość rozwoju, udziału w spektaklach i wydarzeniach festiwalowych. 

Pracę w ciekawym, twórczym środowisku, w uznanej instytucji kultury. 

 

Zakres zadań:  

Wsparcie oraz samodzielna realizacja działań promocyjnych dotyczących przede wszystkim 
Festiwalu Kontakt oraz budujących markę Teatru. 

Tworzenie i publikowanie wybranych treści w mediach społecznościowych Teatru Horzycy w 
szczególności Instagram/Facebook Stories, Reels, ale również w innych formatach. 

Prace w zakresie zapewniania dostępności cyfrowej (m.in. robienie opisów alternatywnych 
do zdjęć i napisów do krótkich filmów promocyjnych – po zapewnionym przez Teatr 
szkoleniu). 

Przygotowanie pakietu prasowego dot. Festiwalu Kontakt (na podstawie materiałów 
monitoringu prasy).  

Wsparcie bieżącej pracy Działu Komunikacji. 

 

Wymagania:  

Wykształcenie co najmniej średnie (preferowane wyższe – kierunki humanistyczne, 
artystyczne, społeczne, promocja, marketing). 

Dobra znajomość mediów społecznościowych. 

Umiejętność posługiwania się aparatem fotograficznym/smartfonem oraz aplikacjami do 
montażu/obróbki i tworzenia materiałów do mediów społecznościowych wedle bieżących 
trendów. 

Co jeszcze jest ważne: 

Kreatywność i poczucie humoru. 

Wykazywanie własnej inicjatywy oraz samodzielność w działaniu. 

 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy przesłać: 

1. CV z aktualnymi danymi do kontaktu. 

2. Samodzielnie zrobiony filmik w formie rolki, insta story lub tradycyjnej prezentujący 
kandydata_kę w interesujący sposób (np. kreatywny, zabawny itp.) 



 

Oferty prosimy składać do dnia 26 lutego 2023 r. w formie pisemnej w zaklejonych 
kopertach  w Sekretariacie Teatru lub przesłać na adres e -
mail: aneta.pokorzynska@teatr.torun.pl   

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą : 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 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 uchylania dyrektywy 95/46/WE (RODO).” 
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