OGŁOSZENIE
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu
im. Zbigniewa Herberta
I.

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI
- Regionalne Centrum Kultury w
Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg

II.

NAZWA STANOWISKA PRACY
świetlicy dla dzieci i młodzieży

III.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
1) posiada wykształcenie: wyższe pedagogiczne
2) inne umiejętności:
obsługa komputera (program Word, Excel).
3) znajomość przepisów prawnych:
-

IV.

- instruktor działalności podstawowej

Konstytucja RP
Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych
Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
Ustawa o dostępie do informacji publicznej

2.

DODATKOWE
- preferowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
- samodzielność w podejmowaniu decyzji,
- zarządzanie informacją,
- komunikatywność, kreatywność,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność negocjowania,
- dyspozycyjność.

3.

KRYTERIA OCENY
1) przygotowanie merytoryczne
2) umiejętność autoprezentacji.
ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE
1. Zapewnienie dzieciom i młodzieży opieki, pomocy w nauce, zorganizowanie czasu
wolnego oraz pomoc w rozwoju zainteresowań.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej poprzez organizację konkursów i przeglądów.
3. Współpraca z Radą Osiedla i organizacjami pozarządowymi w celu realizacji zadań
prospołecznych.
4. Organizowanie zajęć wspierających procesy nauczania.

5. Współpraca z wolontariuszami.
6. Organizacja zajęć plastycznych, recytatorskich, teatralnych itp., a także imprez
tematycznych.
7. Prowadzenie zajęć dotyczących podstaw obsługi komputera oraz organizacja zabaw i
gier edukacyjnych.
8. Sporządzanie rocznych planów pracy oraz półrocznych sprawozdań ze swojej
działalności.
9. Opracowywanie regulaminu funkcjonowania placówki, miesięcznych planów pracy
pracowników i kosztorysów organizowanych imprez.
10. Przygotowywanie propozycji do planowanego budżetu finansowego.
11. Realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury.

V.

WYMAGANE DOKUMENTY
1)
2)
3)
4)
5)
6)

VI.
VII.

Kwestionariusz kandydata C.V.
List motywacyjny,
Kserokopia dokumentu poświadczająca wykształcenie,
Kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,
Referencje wskazane,
Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Termin składania ofert do dnia 15.04 2013 r.
Miejsce składania ofert :
Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu
im. Zbigniewa Herberta
ul. Solna 1
78-100 Kołobrzeg

VIII.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na
adres: Regionalne Centrum Kultury im. Z. Herberta, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg
dopiskiem: - dotyczy naboru na stanowisko „instruktor działalności podstawowej
świetlicy dla dzieci i młodzieży”.
Aplikacje, które wpłyną do Regionalnego Centrum Kultury po wyżej określonym
terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej RCK przy ul. Solnej 1.

