Zatqcznik Nr 1
do Zarzqdzenia Nr*72012
Wojta Gminy Cewice
z dnia 14 maja 2012 r.
OGtOSZENIE O KONKURSIE

Wojt Gmlny Cewice
ogtasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach

1. Nazwa i adres instytucji kultury:

Gminne Centrum Kultury w Cewicach, ul. J. We.grzynowicza 16, 84-312 Cewice.

2. Wymagania kwalifikacyjne kandydatow:

Wymagania niezbedne:
1. obywatelstwo polskie,
2. wyksztatcenie wyzsze,
3. stan zdrowia pozwalajqcy na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora Gminnego Centrum
Kultury,
4. co najmniej 5 letni staz pracy (umowa o pracej,
5. niekaralnosc za przest^pstwo umyslne,
6. petna zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzystanie z petni praw publicznych,
7. niekaralnosc zakazem petnienia funkcji kierowniczych zwiqzanych z dysponowaniem
srodkami publicznymi, o ktorych mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansow publicznych (Dz. U, z 2005 r. Nr 14,
poz. 114 z pozn. zm.).

Wymagania dodatkowe:
1. znajomosc zasad zarza.dzania i funkcjonowania instytucji kultury oraz obowia.zuja.cych zasad
jej finansowania,
2. znajomosc

przepisow

prawnych:

ustawy

o

samorzqdzie

gminnym,

ustawy

o finansach publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dziatalnosci kulturalnej,
ustawy prawo zamowieii publicznych, ustawy o sporcie, o organizowaniu imprez masowych,
kodeksu pracy, kodeksu poste.powania administracyjnego,
3. dyspozycyjnosc, komunikatywnosc i odpornosc na stres,
4. umiejQtnosc organizacji pracy i kierowania zasobarni ludzkimi,

5. umieje.tnosc pracy z grupami dziecie.cymi, mtodziezowymi, artystycznymi,
6. dysponowanie wiedzq i doswiadczeniem w pozyskiwaniu pozabudzetowych srodkdw
finansowych na dziatalnosc kulturalna,,
7. znajomosc" je,zyka angielskiego lub niemieckiego w stopniti komunikatywnym.

3. Ramowy zakres zadah wykonywanych na stanowisku Dyrektora GCK w Cewicach:
1. zarzqdzanie GCK w celu pefnej realizacji zadari wskazanych w Statucie GCK,
2. realizacja programu dzialania

zgodnie z umowa, w oparciu o przyje.ta. koncepcje.

funkcjonowania i rozwoju GCK w Cewicach,
3. pozyskiwanie srodkow pozabudzetowych na cele statutowe GCK,
4. kierowanie GCK i reprezentowanie go na zewnqtrz,
5. wykonywanie zadari pracodawcy wobec pracownikow GCK w zakresie prawa pracy,
6. dbanie o prawidfowa. gospodarke. finansowq GCK,
7. zarza.dzanie mieniem GCK,
8. wspotpraca z instytucjami kultury, placowkami oswiatowymi, sportowymi, zespotami
amatorskimi, stowarzyszeniami, artystami i tworcami, organami Gminy Cewice oraz
mieszkaricami Gminy Cewice.
4. Wymagane dokumenty:
1. kopia dokumentu potwierdzajqcego obywatelstwo polskie,
2. list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania si§ na kandydata na stanowisko Dyrektora GCK
w Cewicach,
3. CV,
4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaja,cej sie, o zatrudnienie,
5. autorska pisemna koncepcja (programowo-organizacyjna) funkcjonowania GCK w Cewicach,
ze szczegolnym uwzgl^dnieniem perspektywicznej wizji rozwoju dziatalnosci GCK (koncepcja
powinna bye przygotowana w oparciu o Statut oraz budzet GCK w Cewicach), koncepcja
bqdzie stanowifa podstawe, do zawarcia umowy z kandydatem na stanowisko Dyrektora
wylonionym w post^powaniu konkursowym,
6. poswiadczone za zgodnos'c' z oryginatem kserokopie dokumentow potwierdzaja.cych
posiadane wyksztatcenie,
. 7. poswiadczone za zgodnosc z oryginatem kserokopie innych dokumentow potwierdzaja_cych
posiadane kwalifikacje (kursy, szkolenia, posiadane uprawnienia),

8. poswiadczone za zgodnosc z oryginatem kserokopie swiadectw pracy z poprzednich miejsc
pracy lub innych dokumentow potwierdzajqcych okresy zatrudnienia,
9. aktualne zaswiadczenie o stanie zdrowia stwierdzajqce zdolnosc do pracy na stanowiskach
kierowniczych (zaswiadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy),
10. oswiadczenie kandydata, ze nie byt karany za przeste_pstwo popetnione umyslnie oraz nie
toczy sie, przeciwko niemu poste_powanie karne,
11. oswiadczenie o petnej zdolnosci do czynnosci prawnych i korzystaniu z petni praw
publicznych,
12. oswiadczenie, ze kandydat nie byt karany zakazem petnienia funkcji kierowniczych
zwiajanych z dysponowaniem srodkami publicznymi, o ktorych mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansow
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z pozn. zm.),
13. oswiadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych

osobowych

o tresci:

,,Wyrazam zgode. na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w materiatach
aplikacyjnych dla potrzeb niezbe.dnych do realizacji post^powania konkursowego, zgodnie
z ustawa. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 z pozn. zm.)".
S.

Informacje dodatkowe:
1. Informacje o warunkach organizacyjno-finansowych dziatalnosci GCK w Cewicach mozna
uzyskac w siedzibie Urze.du Gminy w Cewicach, ul. W. Witosa 16, pokoj nr 23,
tel. 59-8613-488.
2. Wszelkie sporzqdzone osobiscie przez kandydata dokumenty winny bye wtasnore,cznie
podpisane.
3. Oferty nalezy skfadac w zamknie.tych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem
,,Konkurs na Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cewicach" do dnia 15 czerwca 2012
r. do godz. 14°° w sekretariacie Urze,du Gminy w Cewicach (pokoj nr 6) lub na adres: Urza,d
Gminy w Cewicach, ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice (liczy si? data i godzina wptywu do
Urz^du).
4. Osoby spetniaja.ee wymagania okreslone powyzej zaproszone zostana. na rozmowe.
kwalifikacyjna. (o terminie i miejscu rozmowy kandydaci zostana^ poinformowani telefonicznie
lub korespondencyjnie).
5. Regulamin konkursu jest zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu

Informacji

Publicznej Urze.du Gminy w Cewicach - www.bip.cewice.pl i stronie internetowej Gminy
Cewice www.cewice.pl
6. Przewidywany termin rozpatrzenia wnioskow: 26 czerwca 2012 r.
7. Planowane zatrudnienie na stanowisku Dyrektora GCK w Cewicach: od dnia 1 lipca 2012 r.

8. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronach internetowych Gminy
Cewice - www.cewice.pl i Biuletynu Informacji Publicznej Urz^du Gminy w Cewicach www.bip.cewice.pl oraz na tablicy ogioszen Urz^du Gminy w Cewicach.
9. W6jt Gminy Cewice moze na kazdym etapie uniewaznic post^powanie konkursowe bez
podania przyczyn.

