TR Warszawa należy do grona najciekawszych teatrów w Polsce i na międzynarodowej scenie teatralnej. Nie tylko wyznacza
kierunki ekspresji artystycznej, ale jest też miejscem debiutu i rozwoju wielu wybitnych aktorów i twórców teatralnych. Wartosci, które przyświecają naszym działaniom, to: otwartość, mobilność i wspólnotowość. Naszą misją jest poszerzanie przestrzeni dialogu społecznego poprzez prezentowanie różnorodnych, przełamujących stereotypy punktów widzenia i interpretacji rzeczywistości.

Do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko:

Archiwista (3/5 etatu)
podstawowe Obowiązki:

• Porządkowanie, sygnowanie, opisywanie,
ewidencjonowanie, zabezpieczanie oraz
przygotowanie do udostępnienia zasobów
zgromadzonych w archiwum TR Warszawa.
• Digitalizacja, przechowywanie i opisywanie
metadanych Cyfrowego Archiwum TR.
• Piecza i uzupełnianie na bieżąco Archiwum
zarówno papierowego jak i audiowizualnego.

• Udostępnianie i kopiowanie nagrań, tekstów
i innych materiałów archiwalnych na potrzeby
działów oraz osób trzecich.
• Praca w zespole nad realizacją projektu
Archiwum Cyfrowe TR Warszawa.
• Kontakty z Archiwami Państwowymi i Działem
Dokumentacji Instytutu Teatralnego oraz
Bibliotekami Narodowymi w Polsce.

Miejsce pracy: Sulejówek.

wymagania:
• Minimum 2 letnie doświadczenie na podobnym
stanowisku, w teatrze lub innej instytucji kultury.
• Znajomość zagadnień związanych z cyfryzacją
i digitalizacją dóbr kultury.
• Znajomość metod tworzenia meta danych.
• Wiedza na temat historii teatru.
• Umiejętności archiwizacji / digitalizacji zbiorów.
• Doświadczenie w digitalizacji materiałów.

• Ukończone studia wyższe. Studia w zakresie
kulturoznawstwa / teatrologii będą dodatkowym
atutem.
• Biegła znajomość środowiska office (metadane).
• Znajomość języka angielskiego na poziomie
umożliwiającym swobodną komunikację.
• Umiejętność pracy w zespole.

Prosimy o nadsyłane zgłoszeń (CV wraz z listem motywacyjnym) do 16 maja 2017 roku na adres:
rekrutacja@trwarszawa.pl. W tytule prosimy o podanie nazwy archiwista.
Skontaktujemy się z wybranymi osobami w celu przeprowadzenia dalszego etapu rekrutacji.
prosimy o zamieszczenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)

