OGŁOSZENIE
o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Filipowie
Wójt Gminy Filipów ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka
Kultury w Filipowie.
I. Do konkursu moŜe przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:
1) posiada wykształcenie wyŜsze, preferowane kierunki: kulturoznawstwo, pedagogika
kulturalno – oświatowa lub animacja kultury, kierunki artystyczne, pedagogiczne,
filologiczne, historyczne, filozoficzne i etnograficzne.
2) posiada co najmniej 3 letni okres pracy w instytucjach kultury lub organach administracji
rządowej lub samorządowej na stanowiskach do spraw działalności kulturalnej lub w innych
podmiotach prowadzących działalność kulturalną a takŜe związanych z oświatą.
3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora poświadczony
zaświadczeniem lekarskim wystawionym w 0okresie do miesiąca przed złoŜeniem oferty.
4) dysponuje wiedzą i doświadczeniem w pozyskiwaniu środków finansowych
pozabudŜetowych na działalność kulturalną.
5) posiada znajomość aktów prawnych regulujących: działalność kulturalną, finansów
publicznych i prawa zamówień publicznych.
6) posiada umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania zespołem.
7) posiada znajomość języka obcego.
II. Oferty kandydatów powinny zawierać:
1) zgłoszenie do udziału w konkursie wraz z motywacją.
2) kwestionariusz osobowy ze zdjęciem.
3) adres do korespondencji.
4) roczny program działania Gminnego Ośrodka Kultury w Filipowie z uwzględnieniem
warunków organizacyjnych i finansowych dla tej instytucji (zamknięty w oddzielnej kopercie).
5) odpisy dyplomów ukończenia studiów, uzyskanych stopni naukowych i kwalifikacyjnych, o
których mowa w pkt. 1 lit. a, potwierdzone za zgodność z oryginałem.
6) Ŝyciorys obrazujący dotychczasową działalność zawodową.
7) odpisy dokumentów potwierdzających posiadany staŜ określony w pkt. 1 lit. b, potwierdzone
za zgodność z oryginałem.
8) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawione w okresie do
miesiąca przed złoŜeniem oferty.
9) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do
wykonywania pracy na stanowisku dyrektora wystawione przez lekarza medycyny pracy.
10) ewentualne referencje.
11) oświadczenie kandydata o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w
związku z konkursem, wraz z powołaniem na obowiązujące w momencie składania wniosku
przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
III. Oferty naleŜy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i
dopiskiem:
“Konkurs na dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Filipowie” w terminie do dnia 11
kwietnia 2008 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy w Filipowie , ul. Garbaska nr 2, pokój nr 1
lub na adres:
Urząd Gminy Filipów
ul. Garbaska nr 2

16-424 Filipów
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Radę Gminy Filipów.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną
powiadomieni indywidualnie.
Nadesłane oferty zostaną rozpatrzone do dnia 30.04.2008 r. Oferty złoŜone po terminie, oferty
nie zawierające wszystkich dokumentów oraz oferty, z których wynika, Ŝe kandydat nie spełnia
wymagań kwalifikacyjnych podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego
postępowania konkursowego.
Informacji na temat warunków organizacyjno – finansowych działalności Gminnego Ośrodka
Kultury w Filipowie udziela Marlena Kosińska – p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w
Filipowie, ul. Garbaska nr 2, 16-424 Filipów, tel. 087 5696094, w godzinach 1200 - 1600.

