
Grafik w Warszawskiej Operze Kameralnej 
 

 

Zakres obowiązków: 

- tworzenie i adaptacja projektów graficznych 

- projektowanie programów, książek festiwalowych 

- tworzenie wizualizacji 2D 

- przygotowywanie materiałów do druku i na ekran 

 

Wymagania:  

- min. dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku 

- portfolio dokumentujące doświadczenie w zakresie prac graficznych 

- znajomość programów graficznych z pakietu Adobe (Photoshop, Illustrator, 
InDesign – dodatkowy atut) 

- znajomość technik przygotowywania materiałów do druku (DTP) 

- doświadczenie w pracy z brandbookiem, znajomość trendów i konwencji 
graficznych 

- znajomość podstaw obróbki cyfrowej (szparowanie, retusz) 

- podstawy projektowania w 3D i tworzenia animacji 2D – dodatkowy atut 

- umiejętności ilustratorskie – dodatkowy atut 

- umiejętność pracy pod presją czasu 

 

Nasza oferta: 

- wynagrodzenie w pełni adekwatne do Twoich umiejętności 

- współpraca z ludźmi, którzy naprawdę lubią to co robią 



- możliwość projektowania dla Warszawskiej Opery Kameralnej  

- rozwój i zdobywanie nowych umiejętności 

- praca w komfortowych warunkach w samym sercu Saskiej Kępy 

 

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie: 
 

• listu motywacyjnego 

• CV 

• kopii świadectw pracy 

• referencji 

• dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie 

• dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych od kandydata 
kwalifikacji. 

 

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych przez Warszawską Operę Kameralną w celu 

prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”. 
 

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzenia jedynie na wybrane oferty. 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

1. Informujemy, że Administratorem Twoich danych jest Warszawska Opera Kameralna z 
siedzibą w Warszawie przy ul. Obrońców 31. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji na 
stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę. 
 

2. Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji 
prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: 
„Zgadzam się na przetwarzanie przez Warszawską Operę Kameralną z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Obrońców 31 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu 
rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.” W każdym czasie możesz cofnąć swoją 
zgodę, kontaktując się z Administratorem pod adresem e-mail rekrutacja@operakameralna.pl. 

 

3. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych 
(według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie 

jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. 
 

4. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej 
dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich 
podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. 
 



5. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w 
celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą 

prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w 

oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony 
przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. 
 

6. Masz prawo: 

a) do dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania 
ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 

przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego 
administratora danych. 

b) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

7. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w 
celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu do czasu zakończenia 
procesu rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 
nie dłuższy niż 360 dni od momentu zamieszczenia ogłoszenia. Ponadto Twoje dane osobowe 
możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami 

związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 360 dni od momentu zgłoszenia 

roszczenia. 

 

8. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

 

9. W razie pytań możesz się skontaktować z Administratorem pod adresem e-mail: 

rekrutacja@operakameralna.pl. 

 

 


