
 

 

DYREKTOR GMINNEGO CENTRUM KULTURY.  

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZYBIERNOWIE 

 

OGŁASZA  NABÓR 

 

na stanowisko 

Instruktora Ośrodka Kultury w Czarnogłowach 

 

 

I.  Warunki przystąpienia do konkursu: 

1) wykształcenie średnie, 

2) przedłożenie koncepcji funkcjonowania Ośrodka Kultury w Czarnogłowach, 

3) znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury,  

4) umiejętności organizacyjne, 

5) kreatywność, 

6) dobry stan zdrowia,  

7) dyspozycyjność - forma zatrudnienia – ½ etatu – godziny popołudniowe. 

 

II. Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów: 

1) pisemne zgłoszenie udziału w naborze,  

2) list motywacyjny,  

3) życiorys (CV), 

4) dokument poświadczający wykształcenie (uwierzytelnione kserokopie lub odpisy),  

5) kwestionariusz osobowy, 

6) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa z winy umyślnej,  

7) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym 

stanowisku,  

8) świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy       

    zatrudnienia, 
9) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,  

 

Brak jakiegokolwiek ze wskazanych wyżej dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.  

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach, opatrzonych 
napisem: “Nabór na stanowisko Instruktora Ośrodka Kultury w Czarnogłowach” z podaniem 

imienia i nazwiska oraz telefonu,  
w sekretariacie Urzędu Gminy w Przybiernowie do dnia 24.06.2016 roku do godz. 15.00 

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.  

 

III  Otwarcie ofert nastąpi 27.06.2016 r. o godz. 8.00 

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie ogłoszona w dniu 
27.06.2016r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji oraz na tablicy ogłoszeń w 

Urzędzie Gminy w Przybiernowie. 
 



 

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: 

I etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów, termin 
rozpatrzenia ofert 27.06.2016 rok. 

II etap - komisja konkursowa przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami, 
podczas której zaprezentują swoją koncepcję prowadzenia instytucji kultury oraz plan 

działania Ośrodka Kultury w Czarnogłowach. 
Kandydaci dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie o 

terminie i miejscu rozmowy. 
 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej (www.przybiernow.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy 
w Przybiernowie.  

 

 

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu 
kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. 
o ochronie danych osobowych”. 
 

        

 

 

 

        Dyrektor Gminnego Centrum Kultury. 

        Biblioteki Publicznej w Przybiernowie 

          Sylwia Karp 

 

 

 

 

 

Przybiernów dn. 10.06.2016 r.  

 


