
GRUPA ZADANIE/STANOWISKO PLAN MERYTORYCZNY (zakres
obowiązków) MILE WIDZIANE OPIS

Wyszukiwanie informacji o zespołach m.in. w oparciu o
materiały udostępniane na portalach społecznościowych

Stworzenie i zarządzanie bazą danych wpisów oczekujących
na publikację

Selekcja i nadanie wpisom w bazie danych odpowiedniego
priorytetu

Przygotowywanie krótkich form tekstowych, tzw. newsów,
dotyczących krakowskich zespołów muzycznych w oparciu o

bazę danych
Redakcja i wstępna korekta tekstu

Przygotowanie materiału do publikacji w panelu zarządzania
www.krakowskascenamuzyczna.pl

Tworzenie autorskich tekstów, recenzji krakowskich
wydawnictw muzycznych lub podobnych

Tworzenie autorskich tekstów, felietonów/artykułów związanych
z branża muzyczną / krakowską sceną muzyczną

Redakcja i wstępna korekta tekstu
Przygotowanie materiału do publikacji w panelu zarządzania

www.krakowskascenamuzyczna.pl
Wyszukiwanie tematów i osób, umawianie oraz

przeprowadzanie z nimi wywiadów ustnych bądź pisemnych
Przygotowywanie transkrypcji z nagrań wywiadów

Redakcja i wstępna korekta tekstu
Przygotowanie materiału do publikacji w panelu zarządzania

www.krakowskascenamuzyczna.pl
Wyszukiwanie koncertów, umawianie akredytacji oraz

sporządzanie relacji pisemnych
Redakcja i wstępna korekta tekstu

Przygotowanie materiału do publikacji w panelu zarządzania
www.krakowskascenamuzyczna.pl

Przygotowywanie pytań

Przeprowadzanie krótkich wywiadów wideo z artystami, z
publicznością, itp.

DZIENNIKARZE

Kompilowanie aktualnych wiadomości o
zespołach Przede wszystkim - ciekawość świata, głównie

tego muzycznego, granicząca ze wścibskością.
Potem: refleks. Potem dopiero umiejętność
korzystania z mediów społecznościowych, z

wyszukiwarki oraz znajomość podstaw Excela lub
Google Calc (tych nieprofesjonalnych narzędzi

używamy do tworzenia baz danych).

Google, google, google. Wydawać mogłoby sie, że studia
rozwijają wszelkie umiejtności w dziedzinie wyszukiwania i
przetwarzania informacji, nic bardziej mylnego. Ten dział to

jednak nie tylko reaserch, ale też zapoznawanie się z
branżą muzyczną i zdobywanie niezbędnej do

funkcjonwoania w niej wiedzy.
Newsy

Recenzje/felietony

Zainteresowanie lub wręcz niepohamowana miłość
do muzyki, bystre oko i ucho, doza kreatywności,

odrobina krytycznego spojrzenia (ale nie
krytykanctwa), nutka dokładności. Malutka.

Zgrabny język, cięte poczucie humoru, lekkie
pióro. Bagaż wiedzy. Terminowość. Coś z
powyższych lub najlepiej wszystko łącznie.

Jeśli masz coś do powiedzenia w kwestii muzyki, ale
brakuje Ci miejsca, by wykrzyczeć to światu  - masz okazję

dać temu upust. Chętnie posłuchamy jak zagrała Ci
najnowsza płyta, czy koncert z ostatniej środy. Chętnie

wyślemy Cię na wywiad byś wysłuchał innych i zrobimy z
Ciebie gwiazdę youtuba.

Wywiady Umiejętność luźnej i ciekawej rozmowy z ludźmi.
Ciekawość. Miłość do muzyki. Albo do muzyków.

Relacje z koncertów
Przekonanie, że lokalne koncerty to wartość sama

w sobie (tak jest!) i że warto na nich być. Bystre
oko i ucho. Lekkie pióro. Terminowość.

Prezenter wideo
Umiejętność rozmowy z ludźmi w każdych
warunkach i na każdy temat. Nienaganna

prezencja (najchętniej długie włosy, tatuaże,
sweter/bluza...)



GRUPA ZADANIE/STANOWISKO PLAN MERYTORYCZNY (zakres
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Korekta tekstu

Przygotowanie materiału do publikacji w panelu zarządzania
www.krakowskascenamuzyczna.pl

Aktualizacja i porządkowanie informacji w bazach danych
dostępnych na portalu

Weryfikowanie opublikowanych informacji
Wyszukiwanie koncertów, umawianie akredytacji oraz

sporządzanie relacji fotograficznych
Obróbka zdjęć

Przygotowanie materiału do publikacji w panelu zarządzania
www.krakowskascenamuzyczna.pl

Montaż dostarczonych materiałów wideo

Przygotowanie gotowych materiałów do publikacji
Rejestracja materiałów wideo

Przygotowanie materiału do pobrania przez montażystę

Grafik
Obróbka i skład grafiki wg zaleceń działu PR, w tym:

przygotowywanie miniatur na www, plakatów, ulotek, skład
DTP, itp.

Wymagane poczucie gustu zbieżne z oficjalną linią
zarządu. Terminowość też lubimy, mimo że sami

musimy nadrobić co nieco w tym względzie.

Koncert to nie tylko muzyka, to też oprawa. Mamy w
portfolio bardzo dużo ładnych koncertów. Czy również

chcesz mieć kilka? :-)

KOREKTA /
EDYCJA /

ZARZĄDZANIE
TREŚCIĄ

Korekta treści na www Dokładność, pieczołowitość, czepliwość,
małostkowość, cierpliwość, dobry wzrok.

I dużo miłości do muzyki :-)

Legenda głosi, że są ludzie, którzy wiedzą gdzie powinny
stać wszystkie te przecinki.

To nie my.
Mamy więc parę wolnych miejsc, dla wanna be redaktorów i

całkiem poważnych korektorów.
Będziemy razem ożywiać www i kontrolować pion

dziennikarski. WŁADZA!

Zarządzanie treścią / bazami danych na
www

MULTIMEDIA

Fotograf

Jakiekolwiek doświadczenie w fotografowaniu,
niekoniecznie koncertów - przecież to zaczniesz

robić dopiero u nas! Własny sprzęt (najlepiej
Canon, bo w takim paradygmacie funkcjonujemy,

ale niekoniecznie). Chęć zwiedzania i
fotografowania wszystkich, nie tylko największych

zespołów.

Jeśli czegoś nie ma na zdejciu, to tak jakby nie istniało.
Chcemy zapisać w historii jak najwiecej krakowskich
koncertów, potrzebujemy wiec jak najwiekszej armii

fotografów.

Montażysta Chęci. Własny sprzęt i oprogramowanie. Wyczucie
estetyki takie, żeby się nam podobało.

Jeśli jesteś już specjalistą od movie makera i nie wiesz
gdzie i jak stawić kolejny krok - proponujemy nauke

chodzenia w grupie filmowej, która wie wszystko, ale której
nie starcza na wszystko.

Operator wideo
Na początek: własny sprzęt NIE jest wymagany

(aczkolwiek mile widziany). Wymagamy natomiast
wyczucia i stabilnej ręki.

Jeśli tak jak nas kręcą Cię ruchome obrazki, zapraszamy do
ekipy! Mamy sprzęt i pomysły i niezmiennie zbyt mało

czasu.
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Wyszukiwanie sponsorów / innych opcji dofinansowania

Zarządzanie i aktualizacja bazy danych
Przygotowywanie opracowania wymagań grantowych (opis

kluczowych wymagań, terminów, itp.)
Wstępny kontakt telefoniczny z potencjalnymi

partnerami/sponsorami
Redakcja i rozsyłanie wstępnych ofert

IT programista backend / frontend PHP /
Wordpress (customowy) / FB Api

Zarządzanie oraz rozbudowywanie portalu
www.krakowskascenamuzyczna.pl

Miłość do muzyki. Albo do robienia czegoś fajnego z
fajnymi ludźmi. Chęć dokładania cegiełki do

współtworzenia portalu. Terminowość i słowność - to
lubimy.

Robimy portal, na nim dużo fajnych rzeczy, jeszcze więcej w
naszych głowach, ale jak to bywa - nie ma kto ich przelać na...

serwer. Jeśli jesteś pasjonatem muzyki i chcesz jej (i nam)
pomóc, a przy okazji stawiasz pierwsze, drugie lub kolejne kroki

w IT - zapraszamy.

FUNDRAISING Asystent fundraisera
Pieczołowitość, systematyczność to jedno. Również

pewnego typu pewność siebie i lekka doza
bezczelności. To cechy na przyszłość.

Pieniądze. Jeśli je przyciągasz, jeśli je lubisz i chcesz sie
dowiedziec jak i gdzie ich szukac - powinieneś koniecznie

zaprzyjaźnić sie z tym pionem.


