Załącznik do Zarządzenia nr 96/15
Wójta Gminy Domaniewice
z dnia 03.11.2015 r.

Wójt Gminy Domaniewice
ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach
I. Nazwa i adres jednostki:
Gminny Ośrodek Kultury w Domaniewicach, ul. Główna 3, 99-434 Domaniewice.
II. Stanowisko: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach.
III. Wymagania kwalifikacyjne kandydatów oraz sposób ich udokumentowania:
1. Niezbędne wymagania kwalifikacyjne:
1) obywatelstwo polskie,
2) niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku
5) wykształcenie wyższe,
6) co najmniej 2-letni staż na stanowisku związanym z prowadzeniem lub organizowaniem
działalności kulturalnej, oświatowej lub podobnej,
7) znajomość regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, przepisów
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, przepisów prawa zamówień publicznych,
kodeksu pracy, kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych, oraz ustawy o bezpieczeństwie
imprez masowych i ochronie danych osobowych.
2. Wymagania pożądane dodatkowo:
1) doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi,
2)znajomość języka obcego (preferowany angielski) w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się
3) prawo jazdy kat. B,
4) umiejętność pracy z grupami artystycznymi,
5) dysponowanie wiedzą i doświadczeniem w zakresie pozyskiwania pozabudżetowych środków
finansowych.
IV. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku w celu realizacji zadań statutowych
1) kierowanie działalnością podstawową i administracyjną,
2) właściwa gospodarka mieniem i środkami finansowymi;
3)przedstawianie Organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków
inwestycyjnych,
4) wykonywanie obowiązków pracodawcy w stosunku do zatrudnionych,
5) organizowanie pracy placówki,
6) pozyskiwanie środków finansowych od podmiotów innych niż Organizator.
V. Wymagane dokumenty oraz sposób udokumentowania wymaganych kwalifikacji:
1. Kandydat na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach powinien
przedłożyć następujące dokumenty:
1) CV,
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - druk do pobrania
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Domaniewicach,
4) kopię dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie oraz inne dokumenty
potwierdzające posiadane umiejętności ( świadectwa, certyfikaty),
5) kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe (umowy o pracę,
świadectwa pracy, zaświadczenia),
7) oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku

kierowniczym,
8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
9) oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
10)oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz, że przeciwko kandydatowi nie
toczy się postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe,
11) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) na potrzeby
przeprowadzenia konkursu ,
12) pisemną koncepcję kierowania oraz plan działania i rozwoju Gminnego Ośrodka Kultury.
2. Kopie dokumentów należy osobiście potwierdzić za zgodność, oświadczenia osobiście podpisać.
VI. Termin i miejsce złożenia dokumentów aplikacyjnych:
1. Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu
Gminy w Domaniewicach, pokój nr 8, lub przesłać na adres - Urząd Gminy w Domaniewicach,
ul. Główna 2 , 99-434 Domaniewice.
2. Na kopercie zawierającej dokumenty aplikacyjne należy zamieścić następujące dane: imię
i nazwisko oraz adres zwrotny kandydata i numer telefonu kontaktowego, a także obligatoryjnie
klauzulę
"Konkurs
na
stanowisko
Dyrektora
Gminnego
Ośrodka
Kultury
w Domaniewicach - NIE OTWIERAĆ",
3. Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 04.12.2015 r. do godz.14:00.
W przypadku przesyłania dokumentów decyduje data wpływu do Urzędu Gminy
w Domaniewicach.
4. Uwaga - dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do organizatora po upływie wskazanego terminu,
nie zostaną poddane procedurze konkursowej.
VII. Informacje dodatkowe:
1. Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach zostanie
przeprowadzony przez Komisję powołaną przez Organizatora - Wójta Gminy Domaniewice
odrębnym zarządzeniem.
2. Tryb pracy Komisji określa Regulamin działania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
I etap - obejmował będzie sprawdzenie dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym
i zostanie przeprowadzony bez udziału kandydatów,
II etap - obejmował będzie:
1)zapoznanie się przez Komisję Konkursową z przedstawionymi przez kandydatów pisemnymi
koncepcjami kierowania oraz plan działania i rozwoju Gminnego Ośrodka Kultury,
2) przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami (powiadomione o terminie rozmowy
za pośrednictwem podanego numeru telefonu kontaktowego),
3) dokonanie oceny kandydatów oraz przedstawienie Wójtowi Gminy wyników konkursu.
4.Wójt Gminy dokona wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora lub rozstrzyga
o zakończeniu naboru bez wyboru żadnego z uczestniczących w nim kandydatów.
5. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie
Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaniewicach oraz
w Gminnym Ośrodku Kultury w Domaniewicach.
6. Dokumenty aplikacyjne osób nie zakwalifikowanych nie będą odsyłane, można je odebrać
osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy.
7. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania
przyczyny.
8. Informacja o ogłoszeniu : „Wójt Gminy Domaniewice ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach. Szczegóły na stronie
www.domaniewice.bipst.pl - Nabór na wolne stanowiska pracy.”

