OGŁOSZENIE
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie
z dnia 02 lutego 2016 roku
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie ogłasza konkurs na stanowisko Opiekun
Świetlicy, Animator w Świetlicy Wiejskiej Jantarowa Przystań w Jantarze.
Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie Świetlica Jantarowa
Przystań w Jantarze ul. Gdańska 27a.
Zatrudnienie: umowa o pracę na czas określony - 1 rok , z możliwością przedłużenia .
Wymiar etatu: 1
Dział I. Wymagania obowiązkowe:
1) obywatelstwo polskie
2) wykształcenie wyższe magisterskie– studia magisterskie w kierunku zarządzanie.
3) posiadać co najmniej 5 -letni staż pracy, w tym co najmniej 2 letni staż pracy na
stanowiskach kierowniczych lub doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności
gospodarczej.
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) dobry stan zdrowia
6) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
lub za przestępstwo skarbowe,
7) znajomość problematyki, będącej przedmiotem działalności ośrodków kultury.
8) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, finansów
publicznych, działalności samorządu gminnego,
9) znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków
finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej
10) przedstawienie autorskiej koncepcji (wizji) dotyczącej organizacji pracy Świetlicy
Jantarowa Przystań w Jantarze.
11) doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi oraz z innymi
środowiskami twórczymi,
12) doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji
projektów z dziedziny kultury,
13)
predyspozycje menadżerskie i umiejętności kierowania zasobami społecznymi.

Dział II. Wymagania dodatkowe:
1) kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, kultura osobista,
2) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z
działalnością kulturalną i twórczością artystyczną,
3) organizowanie w oparciu o bazę Ośrodka przedsięwzięć mających na celu wzmocnienie
budżetu,
4) prawo jazdy kat. B,

Dział III. Oferty kandydatów powinny zawierać:
1) pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko Opiekun
Świetlicy, Animator w Świetlicy Jantarowa Przystań w Jantarze
2) pisemna, autorska koncepcja (wizja) dotycząca organizacji pracy w Świetlicy Jantarowa
Przystań w Jantarze.

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) CV z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np.
dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.),
6) kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej,
7) oświadczenie o stanie zdrowia
8) zaświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego,
9) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o
korzystaniu z pełni praw publicznych
10) kserokopię dowodu osobistego,
11)
oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
Dział IV. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Realizacja zadań statutowych i planów działalności GOK,
2. Kierowanie bieżącą działalnością Świetlicy Jantarowa Przystań,
3. Zarządzanie majątkiem GOK,
4. Ustalanie i realizacja rocznego planu finansowego,
5. Realizacja programu działalności GOK,
6. Podejmowanie starań w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na
działalność statutową poza dotacjami przekazywanymi przez organizatora.
Dział V. Oferty należy składać na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie, ul. Gdańska 60, 82-103 Stegna, w terminie do dnia
16.02.2015 r. do godz. 13.00. z dopiskiem na kopercie: "Konkurs na stanowisko „Opiekun
Świetlicy, Animator w Świetlicy Wiejskiej Jantarowa Przystań w Jantarze. ". Za datę
złożenia oferty uważa się datę wpływu do biura GOK w Stegnie. Oferty, które wpłyną po
terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.
Dokumenty wymienione w dziale III, w punktach 1-4 oraz 7-10 i 12, powinny być podpisane
przez zgłaszających się do konkursu.
Dział VI. Informacje dodatkowe:
1) Dyrektor GOK powoła Komisję Konkursową do przeprowadzenia postępowania
konkursowego
2) Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
- I etap: sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów;
- II etap: ogłoszenie wyników konkursu
3) Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego i podjęcia decyzji nastąpi
w ciągu 3 dni po upływie składania ofert,
4) Zastrzega się możliwość unieważnienia lub nie rozstrzygnięcia konkursu.
5) Informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona na stronie www Gminnego Ośrodka
Kultury w Stegnie.

