Brzeszcze, dnia 30.07.2020 r.

OGŁOSZENIE
DYREKTOR OŚRODKA KULTURY W BRZESZCZACH OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO: ANIMATOR KULTURY
DOMU LUDOWEGO W WILCZKOWICACH

Stanowisko: Animator kultury
Wymagania stawiane kandydatom na stanowisko:
1. Wymagania niezbędne:
a) Wykształcenie: min. średnie z przygotowaniem pedagogicznym.
Preferowane wykształcenie wyższe z kierunkiem studiów:
-

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,

-

nauczanie początkowe,

-

pedagogika kulturalno-oświatowa,

-

studia artystyczne

b) Staż pracy: 1 rok.
c) Prawo jazdy kat. B
d) Orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań
do wykonywania pracy na stanowisku animator kultury
e) Znajomość problematyki instytucji kultury oraz znajomość następujących ustaw:


o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,



o finansach publicznych,

2. Wymagania dodatkowe:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

umiejętność skutecznego komunikowania się,
umiejętność organizowania pracy własnej,
samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy i zaangażowania,
dyspozycyjność,
znajomość lokalnego środowiska,
sumienność, uczciwość, odpowiedzialność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku to m. in.:
1. Realizacja imprez kulturalnych, rozrywkowych i edukacyjnych zgodnie z Planem Działalności
Statutowej Ośrodka Kultury w Brzeszczach.
2. Podejmowanie nowych inicjatyw mających na celu wzbogacanie oferty programowej
Ośrodka Kultury.
3. Upowszechnianie kultury poprzez wszelkiego rodzaju dostępne formy (wystawy, konkursy,
spotkania okolicznościowe, turnieje, itd.)
4. Kompleksowa obsługa i przygotowanie organizowanych imprez i zajęć pod względem
merytorycznym.
5. Tworzenie przyjaznej przestrzeni dla aktywnych mieszkańców poprzez organizację kółek
zainteresowań.
6. Sporządzanie okresowych planów pracy oraz sprawozdań z działalności placówki.
7. Udzielanie klientom informacji dotyczących wynajmu sal, sporządzanie umów o wynajem sali
tanecznej, przekazywanie najemcom sali tanecznej i jej odbiór po zakończeniu najmu.
8. Zabezpieczenie mienia, urządzeń i pomieszczeń placówki.
9. Zgłaszanie wniosków w sprawie remontów placówki oraz napraw sprzętów i urządzeń.
10. Troska o estetykę placówki.
11. Sporządzanie umów: współpracy, zlecenie, o dzieło i innych w ramach pełnionych
obowiązków.
12. Współdziałanie z innymi działami i placówkami Ośrodka Kultury.
13. Współpraca z szkołami, organizacjami, instytucjami i stowarzyszeniami celem organizowania
życia kulturalnego mieszkańców.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. Miejsce świadczenia pracy – Domu Ludowy w Wilczkowicach, ul. Starowiejska 19
2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy – 1/2 etatu.

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny
2. Curriculum Vitae
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( załącznik nr 1).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Ośrodka Kultury w Brzeszczach, ul.
Narutowicza 1 lub przesłać pocztą na adres: Ośrodek Kultury w Brzeszczach, ul. Narutowicza 1,
32-620 Brzeszcze z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Animatora kultury Domu Ludowego w
Wilczkowicach”.
Dokumenty przyjmowane będą w terminie do dnia 14.08.2020 r. do godz. 14.00
W przypadku składania oferty za pomocą poczty liczy się data stempla pocztowego.
Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do następnego etapu zostaną zawiadomieni o terminie
przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

