
Burmistrz Pyzdr

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:

Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach

I. Kandydat przystępujący do konkursu powinien spełniać następujące warunki:

- wykształcenie wyższe,

-  co  najmniej  3  letni  staż  pracy  na  stanowiskach  związanych  z  organizowaniem i  prowadzeniem 

działalności kulturalnej,

- znajomość przepisów:

a) o samorządzie gminnym,

b) o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a w szczególności o instytucjach kultury,

c) o finansach publicznych,

d) o zamówieniach publicznych,

e) prawa pracy,

- umiejętność kierowania zespołem,

- zdolności w zakresie organizacji i zarządzania, w tym umiejętność organizowania imprez

masowych,

-  wiedza  i  doświadczenie  z  zakresu  pozyskiwania  pozabudżetowych  środków  finansowych  na 

działalność kulturalną,

- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

-   niekaralność  zakazem pełnienia  funkcji  kierowniczych  związanych  z  dysponowaniem środkami 

publicznymi,

- brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowisk kierowniczych.



II. Oferta kandydata musi zawierać:

1. Pisemne zgłoszenie do konkursu.

2. Pisemną koncepcje funkcjonowania i rozwoju CKSiP w 2011 roku. 

3. Życiorys 

4. Udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy na stanowiskach związanych z organizowaniem i 

prowadzeniem działalności kulturalnej.

5.  Kopie  dokumentów  potwierdzających   posiadanie  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych

oraz odbytych szkoleń i kursów.

6. Oświadczenie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do zajmowania stanowisk kierowniczych.

7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko 

niemu postępowanie karne.

8. Oświadczenie,  że kandydat nie był  karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych

z dysponowaniem środkami publicznymi.

9.  Oświadczenie,  że  kandydat  wyraża  zgodę na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  zgodnie

z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu.

Wymagane  dokumenty  należy  składać   w  kancelarii  Urzędu  Miejskiego  w Pyzdrach  lub  przesłać 

pocztą na adres: Urząd Miejski w Pyzdrach,  ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry  w terminie do dnia 

25 stycznia 2011 r.

O miejscu  i  terminie  przeprowadzenia  rozmów kwalifikacyjnych  kandydaci  zostaną  powiadomieni 

pisemnie lub telefonicznie.

W sprawie informacji o warunkach organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury

prosimy o kontakt z Przemysławem Dębskim – Sekretarzem Pyzdr.


