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Dyrektor Gminnego Osrodka Sportu i Turystyki
oglasza nabor na stanowisko

Kierownika Domu Kultury w Gminnym Osrodku Sportu i Turystyki w
Zawadzkiem.

I. Wymagania niezbe_dne :
1. Obywatelstwo polskie,
2. Pelna zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzystanie z pelni praw

publicznych,
3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sa.du za umyslne przeste_pstwo

scigane z oskarzenia publicznego lub umyslne przeste.pstwo skarbowe,
4. WyksztaJcenie wyzsze,
5. 3 letni staz pracy,
6. Dobry stan zdrowia pozwalaja_cy na zatrudnienie na tym stanowisku,

II. Wymagania dodatkowe :
1. Preferowane wyksztalcenie o kierunku kulturalno-oswiatowym,
2. Znajomosc przepisow dotycza^cych finansowania i prowadzenia

dzialalnosci w obszarze kultury,
3. Znajomosc przepisow prawa mie.dzy jnnymi z zakresu: ustawy o

samorz^dzie gminnym, zamowieniach publicznych, imprezach
masowych, o ochronie danych osobowych, prawa pracy
i finansach publicznych, o wolontariacie.

4. Dysponowanie wiedza, umozliwiaja.ca. pozyskiwanie pozabudzetowych
srodkow finansowych (w tym srodkow z programow UE) na dzialalnosc
kulturalna,,

5. Umieje.tnosc kierowania zespolem ludzkim,
6. UmiejQtnosci organizacyjno-menadzerskie,
7. Kreatywnosc, dyspozycyjnosc, samodzielnosc, sumiennosc,

odpowiedzialnosc,
8. UmiejQtnosc obslugi komputera i znajomosc komputerowego

oprogramowania narze.dziowego - Microsoft Office (Word, Excel ).

III. Zakres wykonywanych zadah na stanowisku :
1. Kierowanie praca^ Domu Kultury zgodnie z obowiqzuj^cymi przepisami

prawa,
2. Upowszechnianie i promocja kultury,
3. Animowanie zycia kulturalnego w srodowisku lokalnym,
4. Organizowanie roznorodnych form edukacji kulturalnej i spotecznej,
5. Przygotowanie i organizacja imprez kulturalnych,



IV. Oferty sktadane przez kandydatow powinny zawierac :
l.List motywacyjny oraz CV,
2.Kopie dokumentow potwierdzajqcych wyksztalcenie,
3.Kopie swiadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia,
4.Pisemnav koncepcje, programowa^ i organizacyjn^ kierowania Domem

Kultury w oparciu o posiadana baze_ oraz koncepcje, pozyskiwania
srodkow na dzialalnosc kulturalna^,

S.Oswiadczenie o niekaralnosci i braku tocza^cego sie. wobec kandydata
poste.powania karnego,

G.Oswiadczenie lustracyjne,
7.Zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwskazah zdrowotnych do

wykonywania pracy na stanowisku,
S.Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i zawodach

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami nalezy skladac w terminie do
31 stycznia 2013 r. do godz. 15.00 w zaklejonych kopertach z napisem
,,Konkurs na stanowisko Kierownika Domu Kultury w Gminnym Osrodku
Sportu i Turystyki w Zawadzkiem" droga. pocztowa^, na adres : Gminny
Osrodek Sportu i Turystyki w Zawadzkiem ul. Opolska 23, 47 - 120
Zawadzkie lub osobiscie w sekretariacie osrodka.
Oferty zlozone po terminie nie be.dq. rozpatrywane.
Brak ktoregokolwiek z wymaganych dokumentow uniemozliwia
przy staple nie do drugiego etapy konkursu.
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwoch etapach.
Pierwszy etap - sprawdzenie ofert pod wzgle.dem formalnym bez udzialu
kandydatow.
Drugi etap - komisja konkursowa przeprowadza indywidualne rozmowy z
kandydatami.
Kandydaci o dopuszczeniu do drugiego etapu konkursu oraz o terminie i
miejscu rozmowy zostana, powiadomieni indywidualnie.
Wszelkie dodatkowe informacje mozna uzyskac bezposrednio w Gminnym
Osrodku Sportu i Turystyki w Zawadzkiem.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny oraz CV powinny bye opatrzone
wlasnore,cznym podpisem i opatrzone klauzulaj
"Wyrazam zgodq na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
ofercie pracy dla potrzeb niezbqdnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych( Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z pozn. zm. ) oraz ustawq z
dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzqdowych (Dz. U. z 2008
r. Nr223 poz. 1458 z pozn. zm.)."

Zawadzkie 16 stycznia 2013 r.
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