
 

 

 

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA 

Stanowisko: Redaktor 

 

Opis stanowiska: 

 

Osoba stanowisku Redaktora odpowiedzialna będzie za: 

1. Przygotowywanie projektu harmonogramu prac nad wydawnictwem płytowym. 

2. Przeprowadzanie konkursów (przygotowanie właściwych dok. dla Kanclerza UMFC), których 

celem jest pozyskanie Współpracowników do wydania konkretnego płytowego projektu 

wydawniczego. 

3.  Opracowanie specyfikacji technicznej wydawnictwa płytowego, przed uruchomieniem 

konkursów na druk wydawnictw UMFC, dla potrzeb zamówień publicznych. 

4. Pozyskiwanie niezbędnych licencji np. licencja do fotografii, licencja do tekstu libretta, licencja 

do nut. 

5. Systematyczna koordynacja prac wszystkich Współpracowników biorących udział w pracach 

nad wydaniem konkretnego płytowego projektu wydawniczego. 

6. Pozyskanie i nadzór na do wprowadzeniem do płytowego wydawnictwa nutowego kodów 

ISRC, kreskowego oraz numeru katalogowego. 

7. Przekazywanie gotowego materiału do tłoczni, nadzór nad finalnym procesem produkcji płyty, 

odbiór prac wykonywanych przez Współpracowników. 

8. Przygotowywanie krótkich informacji prasowych na temat każdej z prowadzonych publikacji 

płytowych. Dystrybucja ww. materiałów przez stronę www UMFC oraz przez wybrane media 

społecznościowe. 

9. Planowanie, przygotowanie i uczestniczenie w akcjach promocyjnych dotyczących 

prowadzonych projektów wydawniczych. 

10. Systematyczne przygotowanie i realizacja wysyłki „egzemplarzy obowiązkowych” oraz 

egzemplarzy do innych instytucji, zatwierdzonych przez władze UMFC i/lub Kierownika Działu 

Wydawnictw, publikacji książkowych wydawanych nakładem Działu Wydawnictw UMFC. 

Wymagania: 

 

 Wykształcenie wyższe związane z kulturą (najchętniej muzyczne) 

 Udokumentowana  min. roczne doświadczenie redakcyjne i edytorskie  

 Kreatywność i samodzielność w opracowywaniu treści zamieszczanych w publikacji 

 Znajomość muzycznej branży wydawniczej  

 Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodne komunikowanie się  

w mowie i piśmie 

 Znajomość pakietu MS Office 

 

Oferujemy: 

 

 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 

 zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, 

 atrakcyjną i pełną wyzwań pracę, 

 możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji. 



 

Termin składania ofert do 16 grudnia 2019 r.  

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

Kandydaci proszeni są o składanie CV oraz oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych przez 

UMFC, drogą elektroniczną na adres: rekrutacja-praca@chopin.edu.pl. Uprzejmie informujemy,  

że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina 

 

Oświadczenie 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka 

Chopina zawartych w złożonych dokumentach (m.in. cv, kopie dyplomów, świadectw i in.) w związku z 

prowadzoną rekrutacją na stanowisku …………………………………………. 

 

………………………………………. 

(data, czytelny podpis) 

 

Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach składanych przez Państwa                                     

w związku z ubieganiem się o zatrudnienie w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina jest 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina z siedzibą przy ul. Okólnik 2 w Warszawie.  

Administrator danych informuje, że: 

1. Kontakt z inspektorem ochrony danych realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: 

iod@chopin.edu.pl. 

2. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 

lit a RODO) oraz określonych przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO) tj. odpowiednio dla 

określonych stanowisk, m.in.: ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 

20.07.2018r. (Dz. U. 2018.poz.1668 z poźn.zm.) oraz Ustawy z dn.26.06.1974r. Kodeks pracy 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z poźn.zm.) w celu realizacji procesu rekrutacji oraz kontaktu z 

Państwem.  

3. Państwa dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Uniwersytetu 

Muzycznego Fryderyka Chopina zaangażowanych w procesy rekrutacyjne. 

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez czas przewidziany dla archiwizacji 

dokumentacji rekrutacyjnej, a w przypadku danych, które przetwarzane są na podstawie 

wyrażonej zgody – do czasu jej cofnięcia . 

5. Przysługuje Państwu prawo do: cofnięcia zgody, dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do 

organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, Warszawa).  

6. Podanie danych, o których mowa w ogłoszeniach i ofertach pracy, jest wymagane określonymi 

przepisami prawa i jest niezbędne w celu skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacji. 

Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji na dane 

stanowisko.  

7. Realizacja praw, o których mowa w pkt 5 możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail: 

iod@chopin.edu.pl lub kadry@chopin.edu.pl a także drogą listowną przesyłając żądanie na 

adres siedziby Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2 w Warszawie. 

8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym 

podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. 

mailto:rekrutacja-praca@chopin.edu.pl

