
                Dyrektor Euroregionalnego Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku

                                    ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko
                                              Instruktora d/s animacji kultury
                                 

I. Określenie stanowiska:
   instruktor d/s animacji kultury
 
- wymiar czasu pracy     -  1 etat
- rodzaj umowy              -  umowa o pracę

II. Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie:

- wyższe odpowiadającewykonywanej specjalności lub wyższe z kwalifikacjami pedagogicznymi

- średnie specjalistyczne lub ukończone studium kulturalno-oświatowe (staż pracy min. 2 lata)

2. znajomość obsługi komputera

3. prawo jazdy kat. B.

4. znajomość  języka niemieckiego lub angielskiego na poziomie podstawowym 

III . Wymagania dodatkowe:

1. posiadanie różnego rodzaju zainteresowań i umiejętności artystycznych

2. posiadanie osiągnięć artystycznych

3. posiadanie dodatkowych kwalifikacji w zakresie kultury, rekreacji i sportu

4. umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi

5. kreatywność , zaangażowanie, odpowiedzialność, dyspozycyjność

6. wiedza z zakresu przygotowywania wniosków o dotacje

IV. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV)

2. List motywacyjny

3. Kwestionariusz osobowy

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje zawodowe,
    nabyte umiejętności – poświadczone za zgodność z oryginałem
5. Kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy) poświadczone za
    zgodność z oryginałem
6.  Oświadczenie kandydata,  że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz  korzysta
     z pełni praw publicznych
7. Oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie 
8. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji
    o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
O ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883) 
9. Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia



V. Zakres ogólnych zadań wykonywanych na stanowisku to:
 1. inspirowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych
 2. organizacja różnorodnych form pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
 3. organizacja konkursów, przeglądów itp.
 4. współpraca z placówkami kulturalno-oświatowymi, organizacjami pozarządowymi i innymi 
organizacjami z terenu Gminy Pieńsk
 5. prowadzenie dokumentacji EuRegioKom Pieńsk
 6. uczestnictwo w seminariach, kursach, szkoleniach
 7. prowadzenie sekcji zainteresowań 
 8. prowadzenie festynów w sołectwach Gminy Pieńsk
 9. praca w godzinach popołudniowych i w weekendy

10. udział w przygotowaniu i prowadzeniu wniosków o dotacje pozabudżetowe
11. wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego
 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Postępowanie naboru na w.w. stanowisko przeprowadza Komisja powołana przez Dyrektora 
Euroregionalnego Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku
Konkurs przeprowadza się, jeśli zgłosi się co najmniej jeden kandydat. W przypadku braku 
zgłoszeń w wymaganym terminie zostanie ogłoszony nowy nabór na stanowisko.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do 02.06.2015 do godz. 10.00 w zamkniętej 
kopercie ( osobiście lub pocztą – decyduje data wpływu do EuRegioKom Pieńsk) z podaniem 
adresu zwrotnego i dopiskiem „ Konkurs na stanowisko Instruktora ds. animacji kultury”.
Adres: Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku ul. Świerczewskiego 23, 

59-930 Pieńsk

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie dokumenty powinny być 
własnoręcznie podpisane. Braki w podpisach na złożonych dokumentach spowodują 
niezakwalifikowanie aplikacji do postępowania rekrutacyjnego.

Nabór składa się z dwóch etapów:

I etap- kwalifikacja formalna, złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia 
wymagań niezbędnych przez kandydatów. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne 
podane w ogłoszeniu zostanie umieszczona  5 czerwca 2015 na stronie internetowej EuRegioKom 
Pieńsk, BIP Urzędu Miasta i Gminy w Pieńsku oraz tablicy ogłoszeń EuRegioKom,  natomiast  o 
terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu konkursu zakwalifikowani kandydaci zostaną 
powiadomieni indywidualnie.

II etap – Komisja przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z poszczególnymi kandydatami.

                                                                                                                     
                                                                                                                       Dyrektor EuRegioKom Pieńsk

                                                                                                         Andrzej Świderski


