
Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku – samorządowa instytucja kultury z siedzibą w Gdańsku 

poszukuje: pracownika Instytutu w Dziale Badań i Rozwoju 

Stanowisko: Specjalista  ds. badań i projektów 

Szukamy badacza/badaczki zainteresowanych socjologią, antropologią miasta, urbanistyką w różnych 

aspektach, którzy chcieliby dołączyć do zespołu Obserwatorium Kultury i rozwijać swoje pasje 

badawcze i umiejętności organizacyjne. 

W pracy z nami dobrze odnajdą się osoby, które: 

• mają analityczne podejście do problemów, 

• cechują się dobrą organizacja pracy i skrupulatnością, 

• posiadają chęć uczenia się i przekazywania wiedzy, 

• lubią wyznaczać sobie cele i satysfakcję przynosi im ich realizacja, 

• dobrze współpracują w zespole i komunikują się ze współpracownikami, 

• potrafią opisywać skomplikowane idee w przystępny sposób i łatwo wyrażają myśli słowem. 

W pracy przydadzą się  

• znajomość technik badań ilościowych i jakościowych, 

• analiza statystyczna danych (preferowane), 

• doświadczenie badawcze, 

• wykształcenie wyższe, preferowane: socjologia, etnografia, antropologia, psychologia 

społeczna, kulturoznawstwo, 

• znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (obowiązkowa)  

Oferujemy: 

• pracę na pełen etat, 

• możliwość rozwoju zawodowego przez szkolenia, konferencje, seminaria, 

• możliwość rozwoju pasji i zainteresowań badawczych związanych z kulturą miejską, 

• możliwość wpływu na kształtowanie kulturowego krajobrazu miasta i wsparcie sektora 

kultury wiedzą 

Zakres obowiązków: 

W zespole Obserwatorium Kultury pracujemy wspólnie, dużo dyskutujemy i wzajemnie się 

inspirujemy do działania, opracowujemy nowe pomysły. Osoba, która dołączy do nas będzie 

zajmować się między innymi: 

• Współpracą przy projektowaniu i realizacji badań kultury miejskiej w aspektach społecznych, 

ekonomicznych 

• Współpracą przy projektowaniu i realizacji badań diagnostycznych i ewaluacyjnych 

związanych z działalnością instytutu 

• Projektowaniem i organizacją wydarzeń rozwijających  kompetencje kadr kultury w oparciu o 

wiedzę i badania 

• Organizacją wykładów, warsztatów, spotkań, seminariów upowszechniających wiedzę na 

temat kultury miejskiej 

• Współpracą przy promocji i komunikacji działań Obserwatorium Kultury, reprezentowanie 

zespołu podczas konferencji i spotkań branżowych 



• Przygotowaniem dokumentów koniecznych do realizacji działań Obserwatorium Kultury 

zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych i wewnętrznym regulaminem 

instytucji 

Prosimy o przesyłanie CV, wybrane osoby zaprosimy do drugiego etapu rekrutacji, który  będzie 

wymagał przygotowania portfolio badawczego i propozycji przykładowego tematu badań z doborem 

metod badawczych. 

Prosimy o wysyłanie aplikacji na adres: Instytut Kultury Miejskiej ul. Długi Targ 39/40, 80-830 

Gdańsk lub e-mailem: praca@ikm.gda.pl. Termin składania aplikacji: 11. Stycznia  2020 r.. 

*W dokumentach prosimy zamieścić klauzulę zawierającą zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych: 
 
Wymagana treść klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 
dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego 
przez Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) – samorządową instytucję kultury z siedzibą w Gdańsku, 
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 
 
Opcjonalnie: Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę – Instytut 
Kultury Miejskiej z siedzibą w Gdańsku moich danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów 
rekrutacyjnych. 
 
W oparciu o art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Instytut Kultury Miejskiej (dalej: IKM) – samorządowa 
instytucja kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk, wpisana do 
Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 12/11, 
adres mailowy: iodo@ikm.gda.pl. 

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych w osobie 
Moniki Matwiejszyn, dane do korespondencji: jak w punkcie powyżej adres e-mail: 
iodo@ikm.gda.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu w celu przeprowadzenia procesu 
rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy na 
podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO (o ile ogłoszenie dotyczy umowy o pracę), 
przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacji (o ile wyraził/a 
Pan/Pani na to zgodę) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO oraz w celu realizacji 
uzasadnionego interesu administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,  

4. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia 
rekrutacji i przedawnienia roszczeń, a w wypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na udział 
w przyszłych rekrutacjach przez okres 24 miesięcy od daty przekazania nam danych lub do 
czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.  

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym 
przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz 
Administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą 
przekazywane do państwa trzeciego (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego). 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 
sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, z zastrzeżeniem przepisów RODO, w tym art. 18 
RODO, przenoszenia danych oraz prawo do usunięcia danych osobowych z zastrzeżeniem art. 
17 RODO. W wypadku jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 
narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych osobowych.  
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7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, 
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z 
prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu 
wycofania zgody. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia przez 
Pana/Panią udziału w procesie rekrutacji. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 
w formie profilowania 

10. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć drogą poczty 
elektronicznej na adres mailowy: iodo@ikm.gda.pl  lub drogą poczty tradycyjnej, w formie 
pisemnej na adres siedziby IKM. 
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