Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Brańszczyku
ogłasza nabór na stanowisko Instruktora Gminnego Domu Kultury w Brańszczyku
1. Informacja o stanowisku:
- miejsce wykonywania pracy: Gminny Dom Kultury w Brańszczyku
ul. Jana Pawła 43, 07-221 Brańszczyk
- wymiar czasu pracy: pełen etat
- czas określony
2. Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie
- wykształcenie wyższe
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych
- zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole
- dobra znajomość obsługi komputera (edytora tekstów i programów graficznych)
- dyspozycyjność przy organizowaniu głównych imprez i wydarzeń w Gminie Brańszczyk
- umiejętność prowadzenia strony internetowej
3. Wymagania dodatkowe:
- umiejętność współpracy z ludźmi
- umiejętność organizowania pracy własnej i zespołowej
- samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy i zaangażowania
- znajomość lokalnego środowiska
4. Zakres głównych zadań:
- współorganizowanie imprez kulturalnych
- prowadzenie zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi zgodnie z posiadanymi umiejętnościami
- samodzielna obsługa sprzętu elektroakustycznego podczas imprez organizowanych na miejscu
i w terenie
- samodzielne prowadzenie i aktualizowanie strony internetowej Gminnego Domu Kultury
i miesięcznika gminnego „Lokalne Wieści Gminne”.
- pomoc merytoryczna i organizacyjna w działalności zespołów i kół zainteresowań GDK
5. Czynności dodatkowe:
- organizowanie imprez sportowych i turystycznych /zawodów sportowych, wycieczek autokarowych,
pieszych, rowerowych i spływów kajakowych/
6. Sposób i termin składania ofert:
Oferty zawierające:
- CV z zapisem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych
- list motywacyjny i krótki konspekt proponowanych zajęć oraz imprez z uwzględnieniem grupy
docelowej, tematyki, metod pracy i ewentualnych rezultatów
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ewentualne doświadczenie zawodowe,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
rekrutacji,
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku instruktora kultury
należy składać osobiście lub przesłać pocztą, w zamkniętych kopertach z dopiskiem
„Dotyczy naboru na stanowisko Instruktora Gminnego Domu Kultury” w siedzibie
Gminnego Domu Kultury w Brańszczyku ul. Jana Pawła II 43 07-221 Brańszczyk w terminie 30 dni
od
dnia
ukazania
się
ogłoszenia
o
naborze
na
stronie
www.branszczyk.pl,
facebook.com/gdk.branszczyk.
O terminie złożenia decyduje data wpływu do Gminnego Domu Kultury w Brańszczyku.
Osoby spełniające wymagania zostaną telefonicznie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.
Więcej informacji pod nr tel. 29/679 40 45 lub 515 168 775

