Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury
w Pasymiu
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Burmistrz Miasta Pasym
ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu
Nazwa i adres instytucji kultury:
Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu, ul. Rynek 10a, 12-130 Pasym,
Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy,
Zatrudnienie: umowa na czas określony na 4 lata.
Kandydaci na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu powinni spełniać
następujące wymagania:
1. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie,
2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych,
3. niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
4. wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
preferowane wykształcenie kierunkowe z zakresu kultury,
5. doświadczenie zawodowe – co najmniej 5 letni staż pracy w instytucjach kultury,
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Kultury.
2. Wymagania dodatkowe:
1. znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury oraz
organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej,
2. predyspozycje i zdolności menadżerskie oraz organizatorskie,
3. umiejętność organizacji pracy oraz kierowania zespołem ludzkim,
4. samodzielność, obowiązkowość, komunikatywność, odporność na stres oraz
dyspozycyjność,
5. znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych w tym z Unii
Europejskiej, doświadczenie w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych,
6. znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, działalności administracji
samorządowej, kodeksu pracy,
7. znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w
Pasymiu.

3. Wymagane dokumenty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
podpisany życiorys (CV),
podpisany list motywacyjny,
kserokopia dowodu osobistego,
kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
inne dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności i kwalifikacje,
kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia,
podpisane oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
9. podpisane oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim,
10. podpisane oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o posiadaniu
pełnej zdolności do czynności prawnych,
11. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu lub podpisane oświadczenie kandydata
o stanie zdrowia,
12. pisemna koncepcja programowo-organizacyjna funkcjonowania MOK w Pasymiu,
13. podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych
osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego i dopiskiem
„Konkurs na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu” w terminie do 20 października
2016 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu lub na adres: Urząd
Miasta i Gminy w Pasymiu, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym (liczy się data wpływu do urzędu).
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Przewidywany termin rozpatrzenia ofert – 7 dni roboczych po upływie terminu składania ofert.
Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione oraz
zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Informacji o konkursie udziela podinspektor Anna Sikora, tel. (89) 62 12 011 w. 44.
Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu.
Burmistrz Miasta Pasym może na każdym etapie unieważnić postępowanie konkursowe bez
podawania przyczyn.
BURMISTRZ MIASTA PASYM
Cezary Łachmański

