OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
w Samorządowym Centrum Kultury w Dzikowcu ul. Dworska 64 ,36-122 Dzikowiec,
1. Stanowisko pracy: Instruktor amatorskiego ruchu artystycznego
2. Wymiar czasu pracy 1 etat od poniedziałku do piątku w godzinach od.12.00-20.00
2. Niezbędne wymagania dla kandydatów:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
4) nieposzlakowana opinia,
5) Wykształcenie wyższe,
- na kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, pedagogika
- na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie pedagogiki artystycznej,
sztuki, animacji kulturalnej itp.
- co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowane co najmniej 2 letni staż pracy w zakresie
działań artystycznych.
6) znajomość przepisów prawnych : ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej,
7) umiejętność obsługi komputera
8) Umiejętności plastyczne
3. Dodatkowe wymagania dla kandydatów:
1) Kreatywność
2) Samodzielność
3) Umiejętność radzenia sobie ze stresem
4. Zadania wykonywane na stanowisku:
a) opieka nad dziećmi i wychowanie, organizacja czasu wolnego w tym prowadzenie zajęć
plastycznych, zajęć świetlicowych.
b) Prowadzenie zajęć plastycznych dla dorosłych
c) Przygotowywanie scenografii, dekoracji okolicznościowych. Redagowanie zaproszeń,
plakatów.
d) Wszelkie prace związane z działaniami statutowymi SCK.
e) prowadzenie dokumentacji uczestników zajęć.
5. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) kwestionariusz osobowy,
3) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej
4) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
publicznych
6) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
7) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Samorządowe
Centrum Kultury w Dzikowcu ul. Dworska 64, 36-122 Dzikowiec, w zamkniętej kopercie
do dnia 20 stycznia 2018r.
Preferowane osoby z terenu Gminy Dzikowiec
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