
                                              OGŁOSZENIE
o naborze na wolne stanowisko Instruktora Świetlicy Wiejskiej w Ciążeniu.

Gminny Ośrodek Kultury w Lądku ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko 
Instruktora Świetlicy Wiejskiej w Ciążeniu.

I. Miejsce wykonywania pracy – Świetlica Wiejska w Ciążeniu ul: 
Wolności 42.

II. Niezbędne wymagania związane z wykonywaniem pracy na danym 
stanowisku:

    Kandydatem może być osoba, która:
    

1. jest obywatelem polskim
2. posiada  pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w 

pełni z praw publicznych
3.        nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne
4.        cieszy się nieposzlakowana opinią 
5.        posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymaganym 
           stanowisku 
6.        ukończyła studia pedagogiczne lub podyplomowe:  Socjoterapia , 
           praca z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych
7.        posiada co najmniej 1 rok stażu pracy  z dziećmi                  

III. Dodatkowe wymagania:

1. umiejętność obsługi komputera
2. kreatywność i komunikatywność

     3.       umiejętności organizacyjne 
     4.       umiejętności artystyczne (plastyczne, taneczne, muzyczne)

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Instruktora Świetlicy 
Wiejskiej

     1.       organizacja czasu wolnego mieszkańcom Ciążenia i okolic poprzez
          prowadzenie zespołów i kół zainteresowań
2.       promowanie i zapewnianie właściwych warunków do rozwoju ruchu 
          artystycznego i sztuki ludowej

     3.       organizowanie imprez: artystycznych i plenerowych
4.       prowadzenie kroniki
5.       współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi
6.       organizowanie konkursów, turniejów



7.       prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości Świetlicy Wiejskiej

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia

1. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu 
pracy

2. list motywacyjny
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata
5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
wykonywania pracy na proponowanym stanowisku
7.      oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych 
oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
6. oświadczenie o niekaralności
7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych do celów rekrutacji bip w Lądku

VI. Termin składania ofert:

     Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: ”nabór na 
wolne stanowisko Instruktora Świetlicy w Ciążeniu”  lub przesłać na adres: 
      Gminny Ośrodek Kultury w Lądku
             ul: Rynek 26
            62-406 Lądek

 W terminie do  16 września 2011 r. do godz: 16.00


