
BURMISTRZ BORKU WLKP.
OGŁASZA KONKURS  NA STANOWISKO DYREKTORA

INSTYTUCJI KULTURY –
MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BORKU WLKP.

Nazwa i adres instytucji kultury:
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp. ul. Powstańców Wlkp. 4 , 63-810 Borek Wlkp.

Wymagania kwalifikacyjne kandydatów:

A. Wymagania niezbędne: 
1. Obywatelstwo polskie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Nieposzlakowana opinia.
4. Stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora Miejsko - Gminnego

Ośrodka Kultury.

5. Wykształcenie wyższe.
6. Co najmniej 2 letni staż pracy.
7. Niekaralność za przestępstwa umyślne.
8. a)znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji  kultury,  w tym

gminnych ośrodków kultury oraz zasad ich finansowania, 
b)znajomość aktów prawnych: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o organizowaniu  
i  prowadzeniu  działalności  kulturalnej,  ustawy  prawo  zamówień  publicznych,  ustawy  
o finansach publicznych.

9. Znajomość  zagadnień  związanych  z  pozyskiwaniem  pozabudżetowych  środków
finansowych, a w tym środków z Unii Europejskiej na działalność kulturalną. 

B. Wymagania dodatkowe: 
1. Umiejętność w organizowaniu imprez masowych.
2. Ukończone studia z zakresu zarządzania kulturą (menadżer kultury).
3. Doświadczenie w pracy z grupami dziecięcymi, młodzieżowymi, artystycznymi.
4.   Umiejętność pracy w zespole.
5. Doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim. 

C. Zakres  wykonywanych  zadań  na  stanowisku  dyrektora  Miejsko  -  Gminnego  Ośrodka
Kultury w Borku Wlkp.: 

1. Zarządzanie działalnością Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. w tym nadzór
nad realizacją zadań instytucji wynikających ze Statutu.

2. Kierowanie zakładem pracy i reprezentowanie go na zewnątrz.
3. Administrowanie budynkiem.
4.   Organizowanie imprez w ramach zadań instytucji.
5. Prowadzenie gospodarki finansowej. 

D. Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
1. List  motywacyjny  z  uzasadnieniem  ubiegania  się  o  stanowisko  dyrektora  Miejsko  -

Gminnego Ośrodka Kultury.

2. Kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
3. Życiorys zawodowy.
4. Dokumenty potwierdzające staż pracy (potwierdzone za zgodność kserokopie).
5. Dokumenty  potwierdzające  posiadane  kwalifikacje  (dopuszcza  się  przedłożenie

potwierdzonych za zgodność kserokopii).

6. Pisemna  koncepcja  funkcjonowania  i  rozwoju  Miejsko  -  Gminnego  Ośrodka  Kultury  
w Borku Wlkp., uwzględniająca aspekty organizacyjne i finansowe.

7. Oświadczenie  kandydata  o  braku  przeciwskazań  zdrowotnych  do  pracy  na  stanowisku



kierowniczym.

8. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za  umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

9. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie 

z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926 ze zm.), w celach przeprowadzenia konkursu. 

11. Inne dokumenty potwierdzające przydatność kandydata do pełnienia funkcji (opinie, 
referencje, itp.).

Oświadczenia oraz kserokopie dokumentów winny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie 
złożone przez kandydata dokumenty winny być wymienione w odrębnym spisie dokumentów.

E. Informacje dodatkowe: 
1. Pisemny  wniosek  o  przystąpieniu  do  konkursu  wraz  z  ofertą  zawierającą  wymagane
dokumenty należy składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp. lub przesłać pocztą na
adres: Urząd Miejski w Borku Wlkp., ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp. w zamkniętej kopercie z
podanym  imieniem  i  nazwiskiem  oraz  adresem  zwrotnym  i  z  dopiskiem:  
„Konkurs na stanowisko dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp.”
w terminie do dnia 13 lutego 2015 r. do godziny 1100 (liczy się data i godzina wpływu do Urzędu).
2. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po podanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Wszelkich  informacji  udziela  Pani  Wiesława  Wójcik  pod  
            nr tel. 65 5 716 120. 

4. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego: 15 marca 2015 r.

Burmistrz Borku Wlkp.

/-/ mgr Marek Rożek

Załączniki:

– Regulamin konkursu
– Kwestionariusz osobowy

http://bip.borekwlkp.pl/files/2480/zarzadzenie_nr_109.pdf
http://bip.borekwlkp.pl/files/2710/kwestionariusz_osobowy.doc

