
Ogłoszenie 
 o naborze na wolne stanowisko pracy - animator kultury 

w DOMU KULTURY „JOWISZ”
z dnia 25 .04.2018 r.

Dyrektor Domu Kultury „Jowisz”w Gaworzycach ogłasza nabór kandydata na wolne stanowisko
pracy animatora kultury w Domu Kultury „Jowisz”w Gaworzycach .

1. Nazwa i adres jednostki:  Dom Kultury „Jowisz” ul. Dworcowa 95      59-180 Gaworzyce.
2. Określenie stanowiska: animator kultury,
3. Rodzaj zatrudnienia, miejsce wykonywania pracy, okres zatrudnienia, wymiar czasu pracy: 

Miejsce wykonywania pracy: Dom Kultury”Jowisz” w Gaworzycach

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Okres zatrudnienia: na okres próbny 3 miesięcy, czas zatrudnienia od  01.06.2018 r. 

z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata:

- wykształcenie wyższe kierunkowe,
- mile widziane doświadczenie zawodowe,
- kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji,
- zdolność i otwartość w komunikowaniu się,
- odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę,
- dyspozycyjność, 

Wymagania dodatkowe:

- mile widziane uzdolnienia np. muzyczne, organizatorskie lub inne,
- znajomość zagadnień merytorycznych związanych z działalnością kulturalno – rekreacyjną,
- umiejętność prowadzenia prac biurowych,
- organizowanie zajęć  kulturalnych, rekreacyjnych,
- organizowanie imprez,
- dobra umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość aplikacji biurowych,
- umiejętność współpracy ze społecznością lokalną,
- wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole, 

- inspirowanie i organizowanie grup dzieci, młodzieży, dorosłych mieszkańców do aktywnego
i twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym środowiska,

- pisanie projektów w celu pozyskania środków finansowych na działalność domu kultury,

- chęć podnoszenia swoich kwalifikacji.



Wymagane dokumenty:

a) CV ze zdjęciem,
b) List motywacyjny

List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą: “Oświadczam, że 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 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 1997 roku Nr 133, poz.833 z późn. zm.)”.

c) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) Kopie dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje zawodowe,
e) Kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,
f) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku (w 
przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego
lekarza medycyny pracy),
g) oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
h) kopia dowodu osobistego,

Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu 
pracodawcy oryginały ww. dokumentów. 

Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres:
Dom Kultury „Jowisz”w Gaworzycach, ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce w zamkniętej 
kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko animatora kultury” do dnia 18 maja 2018 r. do godz. 
18.00 (decyduje data faktycznego wpływu do Domu Kultury „Jowisz”.)
2. Aplikacje, które wpłyną do Domu Kultury”Jowisz” po wyżej określonym terminie nie będą 
rozpatrywane.
3. Proszę o podanie numeru kontaktowego.
4. Oferty nie spełniające wymagań niezbędnych oraz niekompletne w zakresie wymaganych 
dokumentów nie będą brały udziału w postępowaniu związanym z naborem na wolne stanowisko .
5. Nadesłane oferty z załącznikami nie będą zwracane.
6. Informacje o przebiegu naboru będą umieszczane na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Gminy w Gaworzyce, na stronie internetowej  Domu Kultury „Jowisz”w Gaworzycach, 
oraz na tablicy informacyjnej  Domu Kultury”Jowisz” w Gaworzycach.
Po zakończeniu naboru oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz oferty osób nie 
wskazanych do zatrudnienia, zostaną zniszczone.
Kandydaci  spełniający  wymagania  formalne  zostaną  telefonicznie  powiadomieni  o  terminie
rozmowy kwalifikacyjnej.

Dyrektor Domu Kultury”Jowisz”w Gaworzycach
                     Barbara Fartuszyńska




