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Edukator

Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, istniejący od 1781 roku, to
jedna

z najstarszych publicznych scen w Polsce. To również jeden z trzech teatrów w Polsce o
statusie sceny narodowej. Legendę i artystyczną renomę Starego Teatru współtworzyli
najwybitniejsi reżyserzy. Narodowy Stary Teatr – uważany za jeden z najważniejszych i

najlepszych w kraju – realizuje na swoich scenach spektakle na podstawie tekstów
współczesnych, jak i reinterpretacji klasyki, zapraszając do współpracy zarówno polskich,

jak i zagranicznych twórców. Od czterdziestu lat Teatr posiada swoje Muzeum, które
dokumentuje historię artystyczną Sceny. Nowa multimedialna ekspozycja otwarta w 2016

roku, umożliwia wspólne działania warsztatowe widzów i twórców w oparciu o
innowacyjne aplikacje napisane dla Muzeum Interaktywnego Centrum Edukacji Teatralnej.

Ogłoszenie o pracę

 

AKTUALNIE POSZUKUJEMY KANDYDATKI/KANDYDATA NA STANOWISKO:

EDUKATOR.

Miejsce pracy: Kraków

Termin składania ofert: 29.03.2021 r.

 

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku, należeć będzie prowadzenie
działań edukacyjnych dla różnych grup wiekowych w obszarze wiedzy o teatrze i ogólnej
znajomości zjawisk kulturowych, a w szczególności:

prowadzenie zajęć lekcyjnych, warsztatowych dla odbiorców z różnych grup
wiekowych z udziałem twórców Teatru w oparciu o własne programy edukacyjne,
aplikacje stałej ekspozycji Muzeum oraz repertuar Narodowej Sceny,

udział w pracach związanych z funkcjonowaniem stałej ekspozycji, wystaw
czasowych i wydarzeń eventowych,

oprowadzanie po stałej wystawie oraz przygotowywanie teatralnych konkursów
i działań lekcyjno-warsztatowych prowadzonych również w formie online,



poszukiwanie oryginalnych metod upowszechniania zbiorów oraz niestandardowych
narzędzi edukacyjnych,

tworzenie autorskich programów edukacyjnych, w oparciu o program artystyczny
Teatru,

tworzenie pakietów edukacyjnych do przedstawień będących w repertuarze Teatru,

planowanie i koordynacja zajęć edukacyjnych, prowadzenie ich ewidencji
i dokumentacji oraz ich ewaluacja,

redagowanie tekstów programowych o edukacji w Muzeum Interaktywnym MICET,

poszukiwanie potencjalnych odbiorców wśród młodzieży szkolnej i akademickiej,
proponowanie form działania dla zdefiniowanych grup odbiorców,

pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na prowadzenie autorskich
programów edukacyjnych,

planowanie i koordynacja działań wspólnie z Działem Promocji Teatru,

współpraca z instytucjami kultury w zakresie realizacji programów edukacyjnych,

przygotowywanie materiałów informacyjnych do strony internetowej i na Instagram
Muzeum.

 

Wymagania:

wykształcenie wyższe humanistyczne lub artystyczne,

minimum 2 letnie doświadczenie w realizacji programów na stanowisku edukatora
lub pedagoga w instytucjach artystycznych,

wiedza w zakresie literatury, teatru, historii sztuki, rzemiosła aktorskiego, tropów
kultury XX/XXI wieku,

znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu pozwalającym na
swobodną komunikację,

umiejętność pisania i redagowania tekstów w tym również w języku obcym,

kreatywność,

wysoka kultura osobista,

wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji i pracy w zespole,

znajomość obsługi narzędzi MS Office.

 

Oferujemy:

stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,



atrakcyjne warunki pracy,

możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

możliwość rozwoju zawodowego,

ścisłą współpracę z innymi działami instytucji w realizowaniu jej programu
artystycznego,

przyjazną atmosferę w pracy,

pracę w ścisłym centrum Krakowa.

 

Wymagane dokumenty:

dyplom ukończenia studiów wyższych o profilu humanistycznym lub artystycznym,

kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,

w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Teatr
prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez
Narodowy Stary Teatr przez okres najbliższych 9 miesięcy.

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie zgłoszeń za pomocą poczty elektronicznej
na adres rekrutacja.edukator@stary.pl

Termin składania ofert : 29.03.2021 r.

Pliki do pobrania
Zgody na przetwarzanie danych osobowych pdf, 174.95 KB, 05.03.2021

Klauzula informacyjna pdf, 222.07 KB, 05.03.2021
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