
Dyrektor 

GMINNEGO  OŚRODKA  KULTURY  w Lądku 

ogłasza  nabór na stanowisko: INSTRUKTORA    

(miejsce pracy: Filia GOK -Świetlica Wiejska  w Ciążeniu) 

 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW: 

 

• gospodarowanie  powierzonym  mieniem zgodnie z jego przeznaczeniem, 

• organizowanie różnych form pracy  z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, 

• sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności  oraz  innych na wniosek dyrektora, 

• współpraca z organizacjami  i stowarzyszeniami, 

• koordynowanie prac sekcji zainteresowań, 

• animowanie rozwoju kultury na terenie gminy Lądek, 

• planowanie i realizacja imprez kulturalnych, 

• promocja działalności GOK, 

• redagowanie tekstów na stronę internetową. 

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE: 

 

•  wykształcenie wyższe: humanistyczne, pedagogiczne, artystyczne 

 
•  wykształcenie wyższe; m.in. humanistyczne, pedagogiczne, artystyczne,  lub dowolny kierunek, 
uzupełniony studiami podyplomowymi z zakresu pedagogiki lub kurs kwalifikacyjny z zakresu pedago-
giki. 

• zdolności  artystyczne : plastyczne, manualne, muzyczne, taneczne, 

• prawo jazdy kat. b 

• posiadanie w pełni zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicz-
nych, 

•  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, 

•  brak przeciwskazań zdrowotnych do zajmowania określonego stanowiska, 

WYMAGANIA DODATKOWE: 

• doświadczenie w pracy na zbieżnym stanowisku, lub prowadzenie działalności gospodarczej o 
charakterze zgodnym z wymaganiami na wskazanym stanowisku, 

• łatwość nawiązywania  kontaktów, wysoka kultura osobista, terminowość , predyspozycje do 
występowania przed publicznością, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, dobra organi-
zacja pracy, 



• dobra znajomość obsługi pakietu MS office i urządzeń biurowych, 

• doświadczenie w organizacji eventów itp 

•  dyspozycyjność (praca w godzinach popołudniowych, możliwość także pracy w weekendy) 

 
OFERUJEMY: 

 

• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na cały etat 
(data podjęcia zatrudnienia: po uzgodnieniu) 

• możliwość zdobycia doświadczenia w instytucji kultury, 

• przyjazną atmosferę. 
 
WYMAGANE  DOKUMENTY: 

 

• CV, 

• list motywacyjny, 

• dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe, 

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji 
(zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) wg wzoru: 
 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w dokumentach 
aplikacyjnych przez Gminny Ośrodek  Kultury  w Lądku, ul. Rynek  26, 62-406 Lądek      w celu niezbędnym 
do przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Gminny Ośrodek  Kultury w Lądku. Podanie danych 
wykraczających poza zakres wymagany Kodeksem Pracy jest dobrowolne przy czym podanie ich i nie 
wyrażenie zgody na przetwarzanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. Przyjąłem/Przyjęłam do 
wiadomości, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do wycofania zgody na przetwarzanie moich 
danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.”  

 

• oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych 
przez Gminny Ośrodek  Kultury w Lądku wg wzoru: 

„Oświadczam, iż zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Lądku.” 

Dokumenty prosimy składać do dnia  12 listopada 2021 roku do  godz.13.00 (decyduje data wpływu 
do urzędu)  w Urzędzie Gminy w Lądku, ul. Rynek 26, 62-406 Lądek z dopiskiem na kopercie: 
„Rekrutacja na stanowisko ”Instruktora  ŚWIETLICY w Ciążeniu”. 

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wybranych 
kandydatów, których wyłoni na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych. Wybrane osoby 
poinformujemy o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.     

                                                                                                                                   Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury   

                                                                                                                                  w Lądku 
                                                                                                                                /-/ Iwona Szubińska 

 


