Миколаївська обласна філармонія
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад артистичного персоналу:
1. Артист камерного оркестру вищої категорії (скрипка) – 1 штатна одиниця;
− Артист камерного оркестру 1 категорії (віолончель) – 1 штатна одиниця;
− Артист камерного оркестру 2 категорії (контрабас) – 1 штатна одиниця;
2. Артист-вокаліст (соліст камерного плану) вищої категорії – 1 штатна одиниця;
3. Артист танцювального колективу 2 категорії (чоловіча стать) – 1штатна одиниця;
− Артист танцювального колективу 2 категорії (жіноча стать) – 1штатна одиниця;
Кваліфікаційні вимоги для претендентів:
− Артист вищої категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст)
та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста I категорії не менше 3 років.
− Артист I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр,
спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи,
для спеціаліста - стаж роботи за професією артиста II категорії не менше 2 років, бакалавра - не
менше 3 років.
− Артист II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст,
бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
Перелік документів, що подаються претендентами для участі у конкурсі:
− заява про участь у конкурсі у довільній формі.
До заяви додаються такі документи:
− особовий листок з обліку кадрів з вклеєною фотокарткою;
− копія документа, що посвідчує особу;
− копію трудової книжки (за наявності);
− копія документа про освіту за відповідною спеціальністю;
− посвідчення про приписку до призовної дільниці.
Програма конкурсу:
1. Артист камерного оркестру - виконати 2 різнохарактерні твори та читку нот з листа.
2. Артист-вокаліст (соліст камерного плану) – виконати 2 різнохарактерні твори у супроводі
фонограми або концертмейстера.
3. Артист танцювального колективу – виконати 2 різнохарактерні хореографічні соло (етюди) у
народному та сучасному стилі. Техніка віртуозних рухів (трюки).
Документи від претендентів приймаються протягом 15 календарних днів з дати оприлюднення
даного оголошення.
Дата і місце проведення конкурсу: "04" жовтня 2019 року,
Миколаївська обласна філармонія: м. Миколаїв, вул. Спаський спуск, 13/1.
Кінцевий строк прийняття заяв про участь у конкурсі та інших необхідних документів до "01" жовтня 2019 року включно.
Документи від претендентів приймаються за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаський спуск, 13/1, к.36
телефон для довідок: (0512) 56-34-34, 56-30-50
електронна пошта: e-mail: nick-philharmonic@ukr.net
веб-сайт Миколаївської обласної філармонії: www.nick-philharmonic.com.ua
Витрати конкурсантів на проїзд, оренду житла не повертаються. При прийомі на роботу житло
не надається. Форма працевлаштування – контрактна.

