
Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu  

poszukuje osoby na stanowisko: 

TECHNIK AKUSTYK (1/1 etat) 

 
Zadania: 

1. Obsługa prób, spektakli i wydarzeń teatralnych w zakresie akustyki, w tym projekcje multimedialne. 

2.  Nagrywanie efektów dźwiękowych, muzyki, lektorów na potrzeby spektakli i w celu archiwizacji.  

3. Obsługa urządzeń scenicznych, montaż i demontaż sprzętu akustycznego, nagłośnieniowego. 

4.  Współpraca z twórcami spektakli oraz muzykami w zakresie obsługi akustycznej spektakli. 

5. Utrzymywanie w stałej gotowości eksploatacyjnej powierzonego sprzętu akustycznego. 

6. Wykonywanie stałych napraw i konserwacji.  

 
Wymagania: 

1. Obsługa konsolet cyfrowych oraz programowania w tym zakresie. 

2. Znajomość zagadnień związanych z sieciami ethernet, wifi, TCP/IP, Dante. 

3. Wiedza na temat mikrofonowych systemów bezprzewodowych. 

4. Umiejętność dobierania mikrofonów w zależności od ich charakterystyki i potrzeb realizacji. 

5. Umiejętność konfiguracji i uruchamiania systemów nagłośnieniowych. 

6. Doświadczenie w obsłudze, podstawowym serwisie i konserwacji urządzeń elektroakustycznych. 

7. Znajomość programów do obróbki video i audio oraz umiejętność nagrywania dźwięku i wideo. 

8. Pakiet Office, praca na komputerze w środowisku Windows. 

9. Umiejętność podłączania i konfiguracji projektorów (hdmi, ethernet) 

10. Dobra organizacja pracy własnej i umiejętność pracy w zespole. 

11. Zdolności organizacyjne oraz duże poczucie odpowiedzialności. 
12. Mile widziane doświadczenie w instytucjach artystycznych. 

 
 
Warunki pracy: 

1. Umowa o pracę na okres próbny w pełnym wymiarze czasu pracy. 
2. Miesięczny system wynagradzania  
3. Praca w zadaniowym systemie czasu pracy. 
4. Dzielony dzień pracy na zajęcia poranne, popołudniowe lub wieczorne. 
5. Praca również w weekendy. 
6. Możliwość zakwaterowania w budynku mieszkalnym Teatru (opłaty według stawek obowiązujących                     

w  Teatrze). 
7. Przy posiadaniu odpowiednich kompetencji możliwość dodatkowego wynagrodzenia za obsługę strony 

www Teatru. 
 

Forma kontaktu: 

 Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV na adres 
sekretariat@teatr.walbrzych.pl lub złożenie w sekretariacie / portierni Teatru Dramatycznego im. Jerzego 
Szaniawskiego   w Wałbrzychu, plac Teatralny 1,   58-300 Wałbrzych w terminie do dnia                                            
24 listopada 2021r. 
Wszelkie informacje udzielane są pod nr telefonu: 74 648-83-10/11 (od poniedziałku do piątku w godz.                          
7:30-15:30) 
Dla potrzeb aktualnej rekrutacji, osoby przesyłające aplikację proszone są o zapoznanie się z niżej zapisaną 
częścią informacyjną oraz zawarcie klauzuli zgody. 
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KLAUZULA zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy: 

Treść klauzuli: 

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.                          

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

aktualnej rekrutacji. 

Część informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE 

L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego                     
w Wałbrzychu. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@teatr.walbrzych.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie                 

Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz 
Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji. 
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest 

dobrowolne.” 


