
Rekrutacja – styczeń 2019 

 

Pracownik ds. technicznej obsługi imprez w Dziale Organizacji Imprez 

 

Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia od blisko 60. lat istnieje na rynku szczecińskim. W 
2016 roku nasze zadania zostały rozszerzone o promocję turystyki Szczecina oraz organizację 
największych imprez w mieście. 
Działalność eventowa opiera się na organizacji wydarzeń w przestrzeni miejskiej (m.in. na 
Alei Kwiatowej i Wałach Chrobrego). W roku 2019 będziemy organizować między innymi – 
Mistrzostwa Europy w Gimnastyce Sportowej, Dni Morza, Pyromagic czy cykl imprez na Alei 
Kwiatowej m.in. Jarmark Bożonarodzeniowy, a w dalszej perspektywie The Tall Ships Races 
2021. 
 
Do naszego zespołu poszukujemy osób zainteresowanych pracą przy dużych i ciekawych 
wydarzeniach.  
Do Twoich zadań będzie należało między innymi: 

• poszukiwanie rynku w celu znalezienia najlepszych dostawców i wykonawców zadań 
zleconych przez naszą firmę; 

• nadzór nad wprowadzeniem w życie naszych pomysłów; 

• dbanie o każdy detal eventu; 

• przygotowanie największych i najciekawszych wydarzeń w mieście. 
 
Jeśli lubisz pracę z ludźmi, wyzwania, jesteś kreatywny/a, ambitny/a i nie boisz się nowych 
wyzwań - to właśnie Ciebie szukamy! 
 
 
Wymagania: 

• Przede wszystkim zaangażowanie w wykonywaną pracę oraz chęć rozwoju i nauki;  

• zdolności organizacyjno – logistyczne; 

• umiejętność pracy w zespole i zarządzania powierzonym zespołem ludzkim; 

• umiejętność podejmowania decyzji i samodzielnego działania: będziesz pracować pod 

nadzorem, ale nie oszukujmy się – liczymy, że w krótkiej perspektywie czasowej 

raczej nas odciążysz i będziesz umiejętnie działać na własną rękę;  

• łatwość komunikowania się z innymi oraz umiejętność redagowania pism 
urzędowych;  

• dyspozycyjność; 

• swobodne poruszanie się w środowisku Windows / Office; 

• wykształcenie wyższe nie jest niezbędne, ale z pewnością zadziała na Twoją korzyść 

(preferowane kierunki techniczne); 

• prawo jazdy kat. B; 

• dobrze widziane doświadczenie w pracy o podobnym charakterze: organizacja 
wydarzeń lub logistyka itp., im dłuższe tym lepiej. 

 



 
Dodatkowym atutem będzie: 

• ogólna znajomość obowiązujących przepisów w zakresie organizacji imprez z 

udziałem publiczności, o charakterze masowym, targowym, widowiskowym lub 

innym; 

• ogólna znajomość zasad i procedur związanych z uzyskaniem formalnej zgody 

odpowiednich organów na odbycie imprez w obiektach własnych i poza nimi; 

• znajomość ustawy o zamówieniach publicznych; 

• znajomość języka angielskiego i niemieckiego w mowie i piśmie. 
 
 
Przyszłym pracownikom oferujemy:  

• ciekawą, pełną wyzwań pracę; 

• perspektywę rozwoju zawodowego; 

• stabilność zatrudnienia; 

• umowę o pracę (na okres próbny a później na czas określony i w perspektywie na 
czas nieokreślony). 

 

Kompletną aplikację (CV, list motywacyjny oraz formułę ze zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych) prosimy przesyłać na adres: praca@zstw.szczecin.pl 

 


