BURMISTRZ KRAPKOWIC
ul.3 Maja 17
47-303 Krapkowice

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 112/2011
Burmistrza Krapkowic
z dnia 21 lipca 2011 r.

Burmistrz Krapkowic
ogłasza
konkurs na stanowisko
Dyrektora Krapkowickiego Domu Kultury
w Krapkowicach

I. Wymagania niezbędne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Obywatelstwo polskie,
Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarŜenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
Wykształcenie wyŜsze magisterskie,
5 letni staŜ pracy,
Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,

II. Wymagania dodatkowe poŜądane od kandydata:
1.
2.

Preferowane wykształcenie o kierunku kulturalno-oświatowym,
Przynajmniej 3 – letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w instytucji
kultury lub na stanowiskach związanych z organizowaniem i prowadzeniem działalności
kulturalnej,
3. Znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury w tym przepisów dotyczących finansowania
i prowadzenia działalności w obszarze kultury,
4. Znajomość przepisów prawa między innymi z zakresu: ustawy o samorządzie gminnym,
zamówieniach publicznych, imprezach masowych, o ochronie danych osobowych, prawa pracy
i finansach publicznych, w tym zasad gospodarki finansowej w instytucjach kultury,
5. Dysponowanie wiedzą umoŜliwiającą pozyskiwanie pozabudŜetowych środków finansowych
(w tym środków z programów UE) na działalność kulturalną,
6. Umiejętność kierowania zespołem ludzkim,
7. Umiejętności organizacyjno-menadŜerskie,
8. Kreatywność, dyspozycyjność, samodzielność, sumienność, odpowiedzialność,
9. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
10. Umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania narzędziowego Microsoft Office (Word, Excel).
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku będącym przedmiotem konkursu:
1.

2.
3.
4.
5.

Kierowanie i zarządzanie Krapkowickim Domem Kultury, zgodnie z ustawą o samorządzie
gminnym, ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statutem
Krapkowickiego Domu Kultury,
Prowadzenie prawidłowej oraz zgodnej z przepisami prawa gospodarki finansowej instytucji,
Zatrudnianie pracowników,
Reprezentowanie Krapkowickiego Domu Kultury na zewnątrz,
Współpraca z gminą w zakresie zadań zleconych objętych dotacją.

IV. Wymagane dokumenty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

śyciorys zawodowy kandydata,
List motywacyjny z uzasadnieniem o ubieganie się na stanowisko dyrektora,
Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia, posiadane kwalifikacje
i umiejętności, staŜ pracy,
Kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji,
Pisemna koncepcja programowa, organizacyjna i finansowa zarządzania Krapkowickim Domem
Kultury oraz pozyskiwania środków na działalność kulturalną,
Oświadczenie, Ŝe kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarŜenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wybrany
kandydat zobowiązany będzie do przedłoŜenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez
Krajowy Rejestr Karny),

7.

Oświadczenie, Ŝe kandydat nie ma zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U z 2005r. Nr 14 poz.
114 z późn. zm.),
8. Oświadczenie, Ŝe kandydat wyraŜa zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla
potrzeb postępowania konkursowego (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn. zm.),
9. Oświadczenie o posiadaniu przez kandydata pełni praw publicznych,
10. Oświadczenie o posiadaniu przez kandydata stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na
stanowisku kierowniczym ( wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłoŜenia,
wystawionego przez lekarza medycyny pracy zaświadczenia o stanie zdrowia),
11. List motywacyjny i Ŝyciorys zawodowy powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz
zawierać klauzulę: „WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz.926 z późn.
zm.)".
V. Termin i miejsce składania dokumentów:
1.

2.

Wymagane dokumenty naleŜy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na
stanowisko Dyrektora Krapkowickiego Domu Kultury" w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
w Krapkowicach, 47–303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17 – sekretariat (pok. 28) lub za
pośrednictwem poczty w terminie do 31 sierpnia 2011 r. (liczy się data wpływu do
Urzędu Miasta i Gminy)
Dokumenty złoŜone po wyŜej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Informacje dodatkowe
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
I etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym, bez udziału
kandydatów.
Rozpatrzenie
ofert nastąpi do 6 dni po upływie terminu do ich składania.
II etap - komisja konkursowa przeprowadzi rozmowę z kandydatami, podczas której
zaprezentują swoją
koncepcję programową, organizacyjną i finansową zarządzania
Krapkowickim Domem Kultury oraz pozyskiwania środków na działalność kulturalną.
Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej nastąpi w terminie do dnia 16 września 2011 r.
O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu - kandydaci zostaną powiadomieni
telefonicznie. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko dyrektora nastąpi w ciągu 5 dni po
upływie terminu do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
2.

Informację o warunkach organizacyjno-finansowych moŜna uzyskać w siedzibie
Krapkowickiego Domu Kultury przy ul. Prudnickiej 7, 47-300 Krapkowice w terminie od
27 lipca do 29 sierpnia 2011 r. (w kaŜdy dzień roboczy w godz.10.00 – 14.00)
lub u Sekretarza Miasta w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, pok.27.

VII. Informacja o wynikach konkursu.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej www.bip.krapkowice.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach
przy ul. 3 Maja 17.

Burmistrz Krapkowic
/-/ Andrzej Kasiura

Podmiot udostępniający informację:
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada:
Data wytworzenia:

Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
2011-07-21

