
Kd.210.1.21.2019 

18.04.2019 r. 

Prezydent Miasta Radomia 

ogłasza konkurs na stanowisko 

Dyrektora Naczelnego i Artystycznego  

Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu,  

Plac Jagielloński 15, 26- 600 Radom 

 

Wymagania formalne: 

• wykształcenie wyższe magisterskie z dziedzin artystycznych związanych z teatrem,  

z zakresu zarządzania w kulturze, filologii, marketingu, finansów; 

• doświadczenie zawodowe i artystyczne: minimum 5-letni staż pracy w teatrze; 

minimum 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w sferze kultury, 

preferowane w instytucjach związanych z teatrem; udokumentowana współpraca 

artystyczna przy realizacji międzynarodowych i ogólnopolskich przedsięwzięć 

artystycznych; 

• znajomość jednego języka obcego kongresowego w stopniu pozwalającym na 

prowadzenie kontaktów służbowych; 

• niekaralność. 

 

Wymagane dokumenty: 

• życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej, zawierający adres, nr telefonu  

i adres do korespondencji elektronicznej; 

• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; 

• kserokopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż pracy; 

• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, certyfikaty; 

• dokumenty potwierdzające współpracę artystyczną w wymiarze ogólnopolskim  

i międzynarodowym (referencje, kopie zaświadczeń lub świadectw pracy, umów cywilno 

– prawnych); 

• własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o znajomości jednego języka obcego 

kongresowego w stopniu pozwalającym na prowadzenie kontaktów służbowych; 

• własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody  

na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a, ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na potrzeby 

postępowania konkursowego;  

• własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że nie był on skazany  

za przestępstwo popełnione umyślnie;  

• własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że nie był on karany zakazem 

pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa 

w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności  

za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. 2018. 1458 z późn. zm. ); 

• pisemna koncepcja funkcjonowania Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego  

w Radomiu, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych instytucji, 

obejmująca okres pięciu sezonów artystycznych, począwszy od sezonu 2019/2020, 

zawierająca m.in. strategię pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, plan 



programowo – artystyczny teatru, w tym zarys repertuaru na dwa kolejne sezony 

artystyczne (z uwzględnieniem działalności teatru na prowadzonych czterech scenach). 

 

Wniosek o przystąpienie do konkursu wraz z wszystkimi dokumentami należy składać  

w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia, pod adresem: Urząd Miejski w Radomiu,  

ul. Kilińskiego 30, Biuro Kadr i Szkoleń,  pok. 111 z dopiskiem  „Konkurs na stanowisko Dyrektora 

Naczelnego i Artystycznego Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego  

w Radomiu” (decyduje data stempla pocztowego). 

Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne 

powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.  

Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się do 31 lipca. Objęcie stanowiska dyrektora teatru 

nastąpi od dnia 1 września 2019 r. na okres od 3 do 5 sezonów artystycznych. 

Dodatkowe informacje, w tym informacje o warunkach organizacyjno– finansowych Teatru 

Powszechnego w Radomiu można uzyskać w Wydziale Kultury Urzędu Miejskiego w Radomiu, 

po uprzednim umówieniu terminu pod nr tel. 48 36-20-254 lub 48 36-20-254. 

 

 

 


