
Dyrektor Gminnej Instytucji Kultury 

„Dworek na Długiej” w Warce 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:  

Starszy Instruktor ds. kultury 

w Gminnej Instytucji Kultury „Dworek na Długiej” w Warce 

w wymiarze pełnego etatu 

Miejsce wykonywania pracy: Gminna Instytucji Kultury „Dworek na Długiej” w Warce 

Zakres obowiązków: 

1. Rozwijanie aktywności animacyjno-kulturalnej mieszkańców gminy Warka, w 
tym dzieci i młodzieży oraz seniorów, poprzez realizację zadań we współpracy 
z instruktorami i dyrektorem placówki. 

2. Planowanie i koordynacja kół zainteresowań, projektów cyklicznych i 
jednorazowych, wydarzeń i innych działań o charakterze kulturalnym, 
społecznym, edukacyjnym i rekreacyjnym na rzecz środowiska lokalnego. 

3. Tworzenie materiałów promocyjnych oraz promocja wydarzeń i działań np. w 
social media. 

4. Prowadzenie dokumentacji pracy placówki. 
5. Dbanie o porządek i estetykę miejsca pracy. 
6. Inne zadania związane z działaniami GIK. 

Wymagania niezbędne: 

a) wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów (preferowane: pedagogika ogólna, 
pedagogika wczesnoszkolna lub przedszkolna, kształcenie zintegrowane, animacja 
społeczno-kulturalna lub doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciel) 
b) staż pracy minimum 2 lata  
c) obywatelstwo polskie, 
d) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe, 
e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 

Wymagania dodatkowe: 

a) umiejętność: prowadzenia i organizacji imprez kulturalnych, imprez plenerowych, 
imprez dla dzieci, 
b) znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office) 
c) mile widziana znajomość programów graficznych np. CorelDraw, Photoshop, 
c) samodzielność i umiejętność pracy w zespole, 
d) wysoka kultura osobista, 
e) odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę, 
f) dyspozycyjność 



Oferujemy: 

a) umowę o pracę – pełen etat, 
b) możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji, 
d) stabilne zatrudnienie, 
e) dni pracy wg ustalonego harmonogramu. 

 Wymagane dokumenty: 

a) życiorys – CV, 
b) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
c) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 
d) kserokopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe, 
e) podpisaną klauzulę informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na 
stanowisko oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wzory tych 
dokumentów stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do ogłoszenia 
f) własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, 
korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

Wymagane dokumenty należy składać w Gminnej Instytucji Kultury „Dworek na 
Długiej”, ul. Długa 3, 05-660 Warka, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: nabór na 
stanowisko Starszego Instruktora ds. kultury, w terminie do 5 lutego 2020 r. do 
godziny 12:00. W przypadku przesłania dokumentów pocztą, liczy się data wpływu 
dokumentów do GIK.. 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o 
terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 

Dokumenty aplikacyjne będzie można odebrać w siedzibie GIK w terminie do 3 
tygodni od daty zakończenia procesu rekrutacyjnego, po tym terminie dokumenty 
zostaną zniszczone. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (48) 667-22-70 
Agnieszka Wiaderna - Głowna Księgowa. 

 

 

 

 

 

 

 


