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AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO W KRAKOWIE 
 
Zakres obowiązków: 

1. Kompleksowe prowadzenie stron internetowych AMKP – witryny amuz.krakow.pl oraz 
innych stron internetowych prowadzonych w związku z działalnością artystyczną, 
edukacyjną, naukową i administracyjną AMKP, w szczególności: 

a) redagowanie treści w języku polskim i języku angielskim; 
b) aktualizacja i weryfikacja treści; 
c) współpraca z innymi jednostkami w celu pozyskiwania informacji; 
d) dobór materiałów graficznych; 
e) publikowanie treści aktów prawnych i ogłoszeń w Biuletynie Informacji Publicznej 

AMKP. 
2. Umieszczanie informacji na stronach za pomocą systemu zarządzania treścią CMS. 
3. Administracyjna obsługa zlecanych obowiązków (zlecenia tłumaczeń tekstów, 

rozliczanie zleceń). 
4. Stałe podnoszenie kwalifikacji, w tym udział w spotkaniach tematycznych i szkoleniach. 

 
Wymagania: 

1. Wykształcenie wyższe. 
2. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. 
3. Umiejętność pisania tekstów na potrzeby publikacji w Internecie. 
4. Znajomość zasad redagowania oraz praktyczne umiejętności redakcyjne. 
5. Biegłość w posługiwaniu się edytorami tekstu. 
6. Umiejętność posługiwania się systemami typu CMS. 
7. Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2. 
8. Dobra organizacja pracy i czasu. 
9. Interpersonalne umiejętności komunikacyjne. 
10. Umiejętność pracy w zespole. 

 
Praca w wymiarze ½ etatu.  
 
Zainteresowanych Kandydatów prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych: CV i list 
motywacyjny, wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji prowadzonego przez Akademię Muzyczną im. Krzysztofa Pendereckiego 
w Krakowie, ul. św. Tomasza 43, 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 
na adres praca@amuz.krakow.pl w terminie do 20 lutego 2022 roku do godz. 24.00. 
Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie zastrzega sobie możliwość 
kontaktu i odbycia rozmowy kwalifikacyjnej z Kandydatami, którzy spełnią wymogi formalne 
oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie 
wybranego Kandydata.  
 
Decyzja w sprawie wyboru Kandydata nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadnienia. 
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