
 

pl. J. Matejki 13, 31-157 Kraków 
tel. + 48 12 422 24 50, fax + 48 12 422 65 66 

e-mail: rektor@asp.krakow.pl 

Nr DK-1100-17/14           Kraków, 2014-10-23 
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie  

oferuje zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu  
na stanowisku kuratora galerii   

(podległym Rektorowi) 
Odpowiedzialność: 

Prowadzenie galerii Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, a w szczególności: 

• Współpraca z Rektorem oraz Radą Programową galerii w celu realizacji programu oraz 
rocznych planów działalności galerii, 

• Zarządzanie bieżącą działalnością galerii, w tym zapewnienie: aranżacji wystaw, organizacji 
i realizacji wernisaży, spotkań autorskich oraz realizacji różnych form promocji,  

• Podejmowanie działań przynoszących korzyści ekonomiczne Akademii,  
• Współpraca z radcami prawnymi ASP w zakresie obsługi prawnej działalności galerii, 
• Prowadzenie strony internetowej i/lub fanpage’u galerii, 
• Nadzór nad sprzedażą wydawnictw ASP i katalogów w galerii, 
• Kontakty ze sponsorami, 
• Działalność edukacyjna dla różnych grup odbiorców. 

 

 Oczekiwania: 

• Wykształcenie wyższe (preferowane: historia sztuki, kulturoznawstwo, ochrona dóbr kultury, 
filozofia – estetyka ), 

• Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, 
• Znajomość przepisów z zakresu: prawa autorskiego i praw pokrewnych, ustawy 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, prawa zamówień publicznych, 
• Studia podyplomowe i/lub szkolenia (kursy) z zakresu zarządzania instytucjami kultury,  
• Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (B2), 
• Biegłość w obsłudze Pakietu Office, 
• Systematyczność w pracy,  
• Umiejętności organizacyjne. 

 

Składanie aplikacji zawierających: 

• CV (z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji)  
• list motywacyjny 

drogą mailową na adres mmaj@asp.krakow.pl lub osobiście  w budynku głównym  ASP w Krakowie 
przy pl. Matejki 13, pok. 108 w terminie do dnia 20.11.2014r. 

Rozstrzygnięcie rekrutacji nastąpi do 20.12.2014r.  

Akademia Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie zastrzega sobie prawo do powiadomienia                      
o wyniku jedynie wybranego kandydata, a także do niewyłonienia kandydata do zatrudnienia.  
       

         KANCLERZ 

         (-) dr Jolanta Ewartowska 


