
 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2022 

z dnia 21 czerwca 2022 r. 

Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Osieku 

ogłasza nabór na stanowisko pracy: 

Animator kultury 

87-340 Osiek, Osiek 81 

1. Przedmiot naboru: 

- stanowisko: Animator kultury, 1/1 etatu, 

- miejsce wykonywania pracy: Centrum Kultury i Sportu w Osieku,  

- podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na trzymiesięczny okres próbny, po tym 

istnieje  możliwość przedłużenie umowy. 

2. Wymagania:  

- wykształcenie wyższe, 

- posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych                     

oraz korzystania w pełni z praw publicznych, 

- niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu      

za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe), 

- nieposzlakowana opinia, 

- umiejętność obsługi komputera i programów komputerowych, 

- umiejętność swobodnego poruszania się w środowisku internetowym, 

- umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, chęć uczenia się, 

- dyspozycyjność, sumienność, odpowiedzialność, obowiązkowość, rzetelność, 

- prawo jazdy kat. B. 

3. Ogólny zakres wykonywanych zadań: 

- organizacja i realizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych oraz 

zajęć w ramach wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci oraz dorosłych, 

- opieka nad dziećmi podczas zajęć  oraz inicjowanie zajęć dla dzieci, młodzieży       

i dorosłych, 

- utrzymywanie obiektów w gotowości na imprezy, 

- współpraca z innymi pracownikami Centrum oraz Gminy Osiek, 

- realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora wynikających z bieżącej 

działalności Centrum. 

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:  

- CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej, 

- list motywacyjny, 

- podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, 

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie                        

i kwalifikacje, 

- oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych       

oraz korzysta z pełni praw publicznych, 

- oświadczenie kandydata o tym, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem 

sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne, 

przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie 

karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie, 



- oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego 

stanowiska. 

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów: 

 

Oferty prosimy składać do dnia 24.06.2022 r. do godz. 14:30 w Sekretariacie Urzędu 

Gminy w Osieku w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Animator kultury”. 

 

6. Informacje: 

 

- informacje o wynikach naboru zostaną opublikowane na stronie internetowej         

Gminy Osiek www.gminaosiek.pl    

 

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie   https://gm-osiek.rbip.mojregion.info/ 

 

- złożone dokumenty będzie można odebrać w Sekretariacie Gminy Osiek                     

po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym. Dokumenty nieodebrane po upływie 

jednego miesiąca od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną protokolarnie zniszczone.  

 

 

                                                                                           z up. Dyrektora  

                                                                         Centrum Kultury i Sportu w Osieku 

                                                                                       /-/ Anna Grążawska 

http://www.gminaosiek.pl/
https://gm-osiek.rbip.mojregion.info/

