
NABÓR NA STANOWISKO INSTRUKTORA DS. KULTURY 

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy ogłasza nabór          

na stanowisko Instruktor ds. kultury 
 

I. Nazwa i adres jednostki:  

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy 

Dąbrowica 133 21-008 Tomaszowice 

tel. 81 502-08-27 

II. Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy                             

III. Stanowisko: Instruktor ds. kultury 

IV. Wymiar czasu pracy: 1 etat. 

V. Forma zatrudnienia: Umowa o pracę. 

VI. Niezbędne wymagania od kandydatów: 

1. Wykształcenie wyższe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku Instruktor  

ds. kultury 

2. Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. 

3. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych. 

4. Brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

VII. Najważniejsze zadania wykonywane na stanowisku: 

1. Opracowanie i realizowanie rocznego planu pracy GOKiS  w zakresie kultury. 

2. Przygotowanie rocznego sprawozdania z realizacji planu pracy w zakresie kultury. 

3. Opracowanie kalendarza imprez. 

4. Organizowanie wszelkiego rodzaju wydarzeń kulturalnych zgodnie z kalendarzem 

imprez. 

5. Współpraca z innymi instytucjami kultury oraz stowarzyszeniami. 

6. Inspirowanie i organizowanie grup dziecięcych, młodzieżowych oraz dorosłych 

mieszkańców do aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym. 

7. Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością kulturalną. 

8. Przygotowywanie artykułów do lokalnej gazety i na stronę internetową. 

9. Prowadzenie strony internetowej. 

10. Tworzenie projektów ulotek, zaproszeń i plakatów. 

VIII. Wymagane dokumenty: 

1. Życiorys zawodowy (CV) i list motywacyjny. 

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie. 

3. Kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy. 

4. Podpisane oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane                       

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

5. Podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni 

praw publicznych. 

6. Podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym 

stanowisku. 

IX. Miejsce i termin złożenia dokumentów: 

Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem 

„Nabór na stanowisko instruktora ds. kultury” w sekretariacie Gminnego Ośrodka Kultury  

i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy lub przesłać na adres Dąbrowica 133,                               

21-008 Tomaszowice do godz. 15.30 dnia 6 września 2019r. 

X. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni na rozmowę 

kwalifikacyjną. 


