
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej 
ogłasza nabór na wolne stanowisko; instruktor kulturalno-oświatowy

w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowej, 39 – 305 Borowa 
w wymiarze pełnego etatu 

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

1) wykształcenie wyższe specjalistyczne lub
2) wyższe zawodowe i przygotowanie pedagogiczne lub
3) wyższe zawodowe odpowiadające wykonywanej specjalności lub 
4) studium animatorów kultury i 2 lata stażu pracy lub 
5) średnie specjalistyczne i 2 lata stażu pracy
6) znajomość obsługi komputera.
7) znajomość obsługi sprzętu nagłaśniającego,
8) dyspozycyjność w pracy.
9) kreatywność i umiejętność pracy w zespole.
10) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
11) korzysta w pełni z praw publicznych
12) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
Wymagania dodatkowe:
1)Prawo jazdy kategorii B,
2) umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi, a w szczególności z dziećmi i młodzieżą,
3)  zaangażowanie i odpowiedzialność.

1. Zakres  stanowiska pracy:

• prowadzenie działalności kulturalnej w Borowej i na terenie Gminy Borowa,
• obsługa imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych, etc.
• przygotowanie materiałów i prowadzenie merytoryczne zajęć dla dzieci , młodzieży 

i dorosłych  - prowadzenie naboru do sekcji zainteresowań,
• przygotowywanie i organizowanie programów artystycznych ,festiwali, warsztatów, 

konkursów itp.
• sporządzanie scenariuszy, regulaminów imprez o charakterze turniejowym, 

konkursowym i rozrywkowym,
• sporządzanie prac graficznych (ogłoszenia, zaproszenia, dyplomy, i in.) 
• prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością sekcji  zainteresowań,
• umiejętność poszukiwania nowych form organizacji działań merytorycznych,
• prowadzenie współpracy ze środowiskiem; ze świetlicami wiejskimi, organizacjami, 

            stowarzyszeniami, szkołami, sołectwami mającej na celu upowszechnianie kultury, itp
• nagłaśnianie imprez,
• pisanie informacji do prasy lokalnej oraz Biuletynu Informacji Publicznej,
• wykonywanie zdjęć,
• dbałość o dobry stan techniczny sprzętu muzycznego i audiowizualnego,
• plakatowanie imprez,
• praca w godzinach popołudniowych i weekendy,
•  wykonywanie prac zleconych przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w 

Borowej,

3. Wymagane dokumenty:



a) list motywacyjny,
b) życiorys zawodowy,
c) kwestionariusz osobowy,
d) kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie,
e) kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie,
f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 
g) oświadczenie o niekaralności,
h) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na danym stanowisku,
i) inne dokumenty, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka 
Kultury w Borowej  - Urząd Gminy Borowa 223  lub  wysłać na adres Gminny Ośrodek 
Kultury Borowej – Urząd Gminy Borowa 223, 39 – 305 Borowa w terminie do dnia  7 maja 
2009 roku do godz.15.00. 
W razie złożenia dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla 
pocztowego urzędu pocztowego.
Dokumenty przyjmowane są tylko w terminie wskazanym w ogłoszeniu. Aplikacje, które 
wpłyną do Gminnego Ośrodka Kultury  w Borowej po wyżej określonym terminie nie będą 
rozpatrywane.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór ofert  na stanowisko 
instruktora kulturalno-oświatowego w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowej.

 Planowany termin rozpatrzenia ofert - 12.05.2009 roku.
O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą poinformowani
telefonicznie. 
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej /www.bip.pl./ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Borowa.

   Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV( z uwzględnieniem 
dokładnego  przebiegu  kariery  zawodowej)  powinny  być  opatrzone  klauzulą:
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych  osobowych zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o 
ochronie danych osobowych  ( Dz. U. z 2002 nr 101, poz.926)”.

Borowa dnia, 22 kwietnia 2009 r.


