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Wymagania obowiązkowe: 

Kandydaci muszą spełniać następujące warunki: 

a) posiadają obywatelstwo polskie, 

b) legitymują się wykształceniem wyższym specjalistycznym o kierunku kulturoznawstwo, 

c) wykazują znajomość problematyki instytucji kultury działających w Gminie Krupski 

Młyn, 

d) opracują koncepcję pracy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim 

Młynie, 

e) nie byli karani za przestępstwa popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko nim 

postępowanie karne,  

f) nie  byli karani dyscyplinarnie i nie toczy się przeciwko nim postępowanie dyscyplinarne, 

g) nie byli karani zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem 

środkami publicznymi, 

h) posiadają dobry stan zdrowia wymagany do zajmowania w/w stanowiska, 

i) posiadają co najmniej 3-letni staż pracy. 

 

 

Wymagane dokumenty: 

1. Kandydaci zamierzający przystąpić do konkursu składają własnoręcznie podpisany 

wniosek o przystąpienie do konkursu, zawierający: imię, nazwisko, adres zamieszkania, 

numer telefonu kandydata oraz zwięzłe umotywowanie zgłoszenia swojej kandydatury. 

2. Do wniosku kandydaci zobowiązani są dołączyć: 

a) kwestionariusz osobowy wraz z CV,  

b) dyplom ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną kopię dyplomu, 

c) zaświadczenia potwierdzające wymagane doświadczenia zawodowe, 

d) opracowaną na piśmie koncepcję pracy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w 

Krupskim Młynie, 



e) aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania 

pracy na stanowisku kierowniczym, 

f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i że nie toczy się 

przeciwko nim postępowanie karne, 

g) oświadczenie o niekaralności dyscyplinarnej i że nie toczy się przeciwko nim 

postępowanie dyscyplinarne, 

h) oświadczenie, że nie byli karani zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z 

dysponowaniem środkami publicznymi, 

i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 

926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia procedury konkursowej, 

j) do wniosku można dołączyć również: dyplomy, zaświadczenia, świadectwa i certyfikaty 

potwierdzające dodatkowe kwalifikacje. 

 

 

Miejsce i termin składania ofert: 

Kandydaci powinni złożyć swoje wnioski wraz z koncepcją pracy w GOKSiR-u  

i wymaganymi dokumentami w terminie do dnia 21 czerwca 2013 roku do godz. 10
00

 w 

sekretariacie Urzędu Gminy Krupski Młyn w pokoju Nr 19, w zamkniętej kopercie opatrzonej 

imieniem i nazwiskiem oraz adresem i numerem telefonu kontaktowego z dopiskiem: „Konkurs 

na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie”. 

 

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po upływie powyżej określonego terminu nie będą 

rozpatrywane. 

 

 

Informacje dodatkowe: 

a) do przeprowadzenia postępowania konkursowego Wójt Gminy powoła komisję 

konkursową i określi tryb jej pracy, 

b) konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap - sprawdzenie ofert pod 

względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap – rozmowa kwalifikacyjna. 

Otwarcie wniosków nastąpi w dniu 21 czerwca br. bez udziału kandydatów.                

c) rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w dniu 25 czerwca 2013 r. w siedzibie 

Urzędu Gminy Krupski Młyn ul. Krasickiego 9. O czasie ich przeprowadzenia kandydaci 

zostaną powiadomieni telefonicznie. 

d) kandydaci na dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim 

Młynie dokonają prezentacji swojej osoby oraz koncepcji pracy Gminnego Ośrodka 

Kultury, Sportu i Rekreacji w czasie około 25 minut. 

e) informacje o warunkach organizacyjno-finansowych Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu                    

i Rekreacji w Krupskim Młynie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Krupski 

Młyn, pok. Nr 30, 

f) przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi 28 czerwca  

      2013 r. 

 

 

 


