
 

Kierownik Produkcji 
 

 

Główne zadania: 

• zarządzanie całościowym procesem produkcji oraz odpowiedzialność za 

terminową realizację projektów scenicznych, 

 

• monitorowanie wykonania wszystkich części oprawy scenograficznej 

przedstawień, przeprowadzenia prób, świateł i charakteryzacji, 
 

• nadzór nad realizacją planów produkcyjnych, 

 

• tworzenie kosztorysów planowanych i wykonawczych oraz monitoring 

kosztów, 

 

• dobór i organizacja zasobów odpowiednich do potrzeb produkcyjnych, 

 

• rozwiązywanie sytuacji kryzysowych. 

 

 

Od kandydatów oczekujemy:  
• wykształcenia kierunkowego (ukończone studia na kierunku organizacja 

produkcji filmowej i telewizyjnej), 

 

• doświadczenia w pracy na stanowisku kierownika produkcji wydarzeń 

artystycznych, 

 

• wiedzy z zakresu organizacji produkcji, 

 

• biegłej znajomości języka angielskiego, 

 

• wysoko rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych, 

 

• umiejętności pracy z zespołem i pod presją czasu. 

 

Podejmując współpracę, będziesz miał możliwość udziału w ciekawych projektach 
artystycznych. 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji z tytułem KIEROWNIK PRODUKCJI 

na adres: rekrutacja@operakameralna.pl 

mailto:rekrutacja@operakameralna.pl


 

W aplikacji prosimy o zamieszczenie klauzuli: 

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem 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 oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)." 

 

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko 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. 
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