
Data ogłoszenia oferty: 06.08.2019 r.

I  Opis stanowiska
1. Stanowisko – kierownik wydziału kultury.
2. Miejsce pracy – Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16,

26-067 Strawczyn – teren Gminy Strawczyn.
3. Wymiar czasu – 1 etat (40 godz. tygodniowo).
4. Czas pracy: według harmonogramu pracy.
5. Niezbędne kwalifikacje kandydata:

• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 

publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie 

przestępstwo skarbowe,
• nieposzlakowana opinia,
• wykształcenie wyższe,
• co najmniej trzyletni staż pracy,
• znajomość specyfiki i problemów Gminy Strawczyn w zakresie kultury,
• znajomość zagadnień w zakresie pozyskiwania i korzystania z zewnętrznych środków 

finansowych,
• znajomość aktów prawnych regulujących zadania realizowane przez wydział, w tym 

znajomość przepisów następujących ustaw:
◦ o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
◦ o finansach publicznych,
◦ o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

• umiejętność właściwej organizacji pracy wydziału oraz realizowania polityki zarządzania 
zasobami ludzkimi,

• wysokie kompetencje organizacyjne,
• bardzo dobra umiejętność organizacji pracy własnej,
• umiejętność działania pod presją czasu,

wysoka kultura osobista, łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz zdolność zapobiegania 
konfliktom,

• dyspozycyjność,
• obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, punktualność.

Kwalifikacje dodatkowe kandydata:
• studia podyplomowe, szkolenia lub kursy związane z zarządzaniem kulturą,
• mile widziane doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
• analityczne podejście do problemów oraz umiejętność formułowania rozstrzygnięć 

decyzyjnych,
• umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi.



II  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
Do zakresu działania, obowiązków i uprawnień kierownika wydziału kultury należy
w szczególności:

• zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań wydziału, programowanie 
działalności wydziału,

• koordynowanie współpracy z innymi wydziałami SCKiS i podmiotami zewnętrznymi
w zakresie działalności kulturalnej,

• koordynowanie zadań w zakresie tworzenia i realizacji polityki rozwojowej w obszarach 
kultury,

• współpracowanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań publicznych dotyczących
działalności kulturalnej,

• podejmowanie i koordynowanie działań oraz współudział przy realizacji przedsięwzięć 
promujących kulturę,

• nadzór nad pracą świetlic prowadzonych przez SCKiS,
• nadzór nad pracownikami wydziału kultury zatrudnianymi na podstawie umów

cywilno-prawnych,
• pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność statutową SCKiS,
• przygotowywanie materiałów merytorycznych i sprawozdawczo-informacyjnych

dla dyrektora SCKiS,
• nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników postanowień regulaminów obowiązujących 

w SCKiS oraz tajemnicy służbowej.

III  Wymagane dokumenty
1. List motywacyjny.
2. CV.
3. Krótka koncepcja rozwoju wydziału kultury SCKiS.
4. Kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata oraz 

dotychczasowe doświadczenie zawodowe, kserokopie ukończonych kursów itp.
5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
6. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na tym 

stanowisku.
7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.

IV  Informacje dodatkowe
Nabór zostanie przeprowadzony na podstawie dokumentów oraz w oparciu o rozmowę 
kwalifikacyjną. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu 
rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty odrzucone nieodebrane w terminie 14 dni od zakończenia naboru zostaną zniszczone. 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Samorządowego Centrum 
Kultury i Sportu w Strawczynie (www.sckis.strawczyn.pl).
Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.



V  Miejsce i termin składania dokumentów
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Samorządowym Centrum Kultury
i Sportu w Strawczynie – budynek krytej pływalni OLMPIC w Strawczynku, ul. Turystyczna 6, 
pokój administracji – I piętro lub przesłać poczta na adres Centrum Sportowo-Rekreacyjne 
OLIMPIC w Strawczynku , ul. Turystyczna 6, 26-067 Strawczynek w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Nabór na stanowisko kierownika wydziału kultury” w nieprzekraczalnym terminie
do 19 sierpnia br. do godz. 15:00 (liczy się data wpływu). Dokumenty złożone po wyżej 
określonym terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Informacji na temat naboru udziela: Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie, 
wydział kultury, tel 4130 38 635. 


