WOJT GMINY POPIELOW
OGLASZA KONKURS NA STANOWISKO
DYREKTORA
SAMORZ4DOWEGO CENTRUM KULTURY,TURYSTYKI IREKREACJI
z/s w Popielowie przy uLPowstancow 34
I. Wymagania niezbfdne dla kandydata:
1) obywatelstwo polskie
2) pelna zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych
3) brak skazania za przestepstwo umyslne lub przestejjstwo skarbowe umyslne
4) wyksztalcenie wyzsze
5) minimum 5 letni staz pracy
6)znajomosc zasad funkcjonowania instytucji kultury, w tym przepisow dotyczajcych
finansowania i prowadzenia dzialalnosci oraz zamowien publicznych (preferowane
doswiadczenie z zakresu pozyskiwania pozabudzetowych srodkow finansowych na
dzialalnosc kulturalna^.)
7) umiejetnosc obslugi komputera - pakietu biurowego MS Office
8) nieposzlakowana opinia
II. Wymagania dodatkowe:
1) umiejetnosc kierowania zespolem ludzkim
2) kreatywnosc
3) dyspozycyjnosc
4) umiejetnosci organizatorsko-menadzerskie
5) znajomosc j^zyka angielskiego lub niemieckiego
III. Zakres wykonywanych zadan na stanowisku:
1) zarzajdzanie caloksztaltem dzialalnosci instytucji kultury
2) administrowanie budynkami
3) organizowanie imprez kulturalnych w zakresie prowadzonej dzialalnosci
4) samodzielne prowadzenie gospodarki finansowej
IV. Oferta kandydata powinna zawierac:
1) uzasadnienie przystaj?ienia do konkursu wraz z ramowym programem dzialalnosci
Samorza^dowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji.
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajajsej si§ o zatrudnienie (do pobrania)
3) zyciorys (szczegolowe CV z uwzgl^dnieniem dokladnego przebiegu kariery zawodowej)
4) poswiadczone za zgodnosc z oryginalem dokumenty potwierdzajajce posiadanie
wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych oraz odbycie szkoleri, kursow.
5) udokumentowany i potwierdzony co najmniej 5 letni staz pracy (zaswiadczenia,
swiadectwa pracy).
6) oswiadczenie o pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych i korzystaniu z pelni praw
publicznych,
7) oswiadczenie o niekaralnosci za przestej)stwo umyslne
8) oswiadczenie, ze kandydat wyraza zgod§ na przetwarzanie swoich danych osobowych
zgodnie z ustawa^ z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz.U.z 2002r Nr
101,poz.926zp6zn.zm./ wcelach przeprowadzenia konkursu na dyrektora.

Wymagane dokumenty nalezy skladac w zamknietych kopertach w kancelarii Urz?du Gminy
w Popielowie lub przeslac poczt% na adres: Urzajd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13,
46-090 Popielow, z dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko Dyrektora Samorzqdowego
Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji z/s w Popielowie", w terminie do dnia
SOwrzesnia 2011r. (wl^cznie).
Dokumenty, ktore wplyn^po wyzej okreslonym terminie nie b§da^ rozpatrywane.
Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod nr telefonu 077/4275829.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powolana przez Wojta Gminy Gminy Popielow.
O miejscu i terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostanq.powiadomieni pisemnie
lub telefonicznie.
Przewidywany termin rozstrzygni^cia konkursu 28.10.201 Ir.
W sprawie informacjio warunkach organizacyjno-finansowych dzialalnosci instytucji kultury prosimy o
kontakt z Referatem Organizacyjnym pod nr telefonu 077/4275822 lub e-mail: ug@popielow.pl

Informacja o wyniku konkursu b^dzie umieszczona niezwlocznie na stronie internetowej
Biuletyniu Informacji Publicznej (www.bip.popielow.pl) oraz na tablicy informacyjnej w
Urz^dzie Gminy w Popielowie.

Popielow, 24.08.2011 r.

