Nabór uzupełniający do orkiestry
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie ogłasza nabór
uzupełniający do orkiestry - SKRZYPCE TUTTI na stanowisko: Muzyk orkiestrowy skrzypek

Data, godzina i miejsce naboru: 28.06.2022, godzina 12:00
Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin
(Sala Widowiskowa)

1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
- wykształcenie muzyczne wyższe - studia na kierunku instrumentalistyka – skrzypce
- umiejętność czytania nut „a vista”,
- mile widziane doświadczenie w pracy w orkiestrze,
- mile widziane zainteresowanie polskim folklorem i specyfiką wykonawczą polskiej muzyki
tradycyjnej.
2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
- odpowiednie przygotowanie i udział w próbach oraz koncertach Zespołu Pieśni i Tańca
„Śląsk” im. Stanisława Hadyny w siedzibie Zespołu jak i poza nią,
- bezkonfliktowe współdziałanie oraz wykonywanie pracy z zespołem,
- znajomość, opracowywanie i wykonywanie swojej partii wg wskazań dyrygenta,
- gotowość do indywidualnej prezentacji materiałów muzycznych.
3. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Oferujemy:
- pracę w renomowanej instytucji kultury o ugruntowanej międzynarodowej pozycji
- miłą atmosferę pracy w ambitnym i zaangażowanym zespole
- umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin
- możliwość zdobywania cennych doświadczeń i rozwoju zawodowego
- podróże po całym świecie
- zakwaterowanie w enklawie mieszkalnej artystów
- opiekę medyczną
- pyszną kuchnię
- praca w wyjątkowych wnętrzach - Zespole Pałacowo-Parkowym w Koszęcinie
- infrastrukturę sportową w miejscu zatrudnienia
4. Wymagane dokumenty:
- Curriculum Vitae
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (opcjonalnie),
- zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych w sprawach związanych z procesem
naboru i przechowywania ofert - klauzula.

5. Informacja o przebiegu naboru:
I ETAP:
Sposób i termin przesyłania wymaganych dokumentów:
Termin przesyłania dokumentów: do 27 czerwca 2022 r. do godz. 15:00.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów na adres e-mail:
info@zespolslask.pl
Kontakt telefoniczny do osoby koordynującej nabór: Kacper Kalaga, tel.: +48 693 966 290
II ETAP: Przesłuchanie.
Przesłuchanie odbędzie się w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława
Hadyny (ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin). Sala Widowiskowa w dniu 28.06.2022 r. o
godz. 12:00.
Repertuar:
1. Pierwsza część wybranego koncertu skrzypcowego
2. Utwór o charakterze wirtuozowskim.
3. Czytanie nut a-vista z repertuaru Zespołu.
III ETAP:
polega na zweryfikowaniu warsztatu gry na instrumencie podczas przesłuchania.
IV ETAP:
Wyniki naboru po przesłuchaniu komisji.
6. Informacje dodatkowe:
Organizator nie zapewnia akompaniatora, ani nie pokrywa kosztów podróży.

