
 

 

OGŁOSZENIE NABORU WOLONTARIUSZY na poszczególne stanowiska 

MEDIATIONS BIENNALE 2014 

 

Mediations Biennale to największa wystawa sztuki współczesnej w Polsce i jedno z większych 
wydarzeń artystycznych tej rangi w Europie Środkowo-Wschodniej. 4 edycja biennale, zatytułowana 
When nowhere becomes here (Kiedy nigdzie staje się tutaj) zagości w Poznaniu od 21 września do 26 
października. Prace wypełnią kilka przestrzeni wystawienniczych wzdłuż Alei Marcinkowskiego, którą 
biennale zamieni na jeden miesiąc w Aleję Sztuki. Na Placu Wolności zagości Klub Festiwalowy 
Biennale czyniąc to miejsce otwartym, mobilnym centrum spotkań ludzi i sztuki. Poprzednie edycje 
Mediations Biennale, jak i obecna, nie mogłyby się odbyć bez zaangażowania wolontariuszy i 
praktykantów. 

 

Kogo poszukujemy? 

W wolontariuszach tkwi energia, siła i entuzjazm. Wierzymy w Was i chcemy powierzyć Wam 
samodzielne i ważne zadania w pracy zarówno nad tworzeniem, jaki i późniejszym dobrym 
funkcjonowaniem poszczególnych wystaw w ramach Mediations Biennale 2014!  

Poszukujemy wolontariuszy do pomocy, powierzając im zadania w charakterze: 

 Zastępca w dziale promocji 

 Redagowanie tekstów 

 Asystent/ka głównego producenta  

 Asystent/ka koordynatora produkcji  

 Asystent/ka artystów  

 Opieka wystaw  

 Edukator/ animator 

 

Zależnie od funkcji udział możliwy od sierpnia do końca października 

Szczegółowe informacje przekażemy na zebraniu organizacyjnym z zespołem w drugiej 
połowie czerwca. Wybrane osoby, które zgłoszą swoją kandydaturę, zostaną poinformowane 
o dacie zebrania drogą mailową. 



 

 

 

Czego oczekujemy 

 zaangażowania i entuzjazmu 

 rzetelności w wykonywaniu powierzonych zadań 

 znajomość języków obcych będzie istotnym kryterium naboru 

 wolnego czasu 

 umiejętności pracy zespołowej 

 wieku od 16 lat 
 

Co oferujemy 

 możliwość zdobycia doświadczenia przy tworzeniu wydarzenia o międzynarodowej 
randze i poznania uznanych kuratorów i artystów z całego świata 

 podpisanie umowy o wolontariacie 

 ubezpieczenie na czas trwania wolontariatu 

 szkolenia 

 możliwość odbycia praktyk studenckich i zawodowych 

 możliwość odbycia stażu zawodowego 

 „wyprawkę wolontariuszki/a” 

 współpracę w przyszłości podczas innych wydarzeń  

 wystawienie zaświadczeń/referencji dla najlepszych 

 pełne wsparcie całego zespołu 

 

Zgłoszenia: 

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą mailową na adres: e.marynowska@mediations.pl w 
temacie wiadomości wpisując WOLONTARIAT 

 W zgłoszeniach prosimy o podanie następujących informacji: 

 imię i nazwisko 

 wiek 

 wykształcenie 

 doświadczenie zawodowe 

 znajomość języków 

 stanowisko w jakim obszarze działań najbardziej Was interesuje 

 wstępną deklarację na temat  wolnego czasu, jaki możecie dla nas przeznaczyć  

 dane kontaktowe (e-mail, telefon) z dopiskiem: 
 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawa z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych 
Dz. Ust. nr 133 poz. 883)". 
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