
OGŁOSZENIE 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna 

ogłasza konkurs na stanowisko 

dyrektora 

Rydzyńskiego Ośrodka Kultury w Rydzynie 

z siedzibą ul. Rynek 1; 64-130 Rydzyna  

I. Warunki przystąpienia do konkursu: 

1) wykształcenie wyŜsze magisterskie,  

2) co najmniej 5 – letni staŜ pracy /prowadzenia działalności kulturalnej/, w tym minimum 2 lata 

na stanowiskach związanych z organizacją, upowszechnianiem, prowadzeniem, zarządzaniem 

lub nadzorowaniem działalności kulturalnej,  

3) znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury w tym przepisów dotyczących finansowania  

i prowadzenia działalności w obszarze kultury (preferowane doświadczenie w opracowywaniu  

i realizacji projektów w dziedzinie kultury, finansowanych ze źródeł pozabudŜetowych, w tym 

strukturalnych),  

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,  

5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarŜenia publicznego  

6) nieposzlakowana opinia,  

7) umiejętność kierowania zespołem ludzkim, zdolności menedŜerskie i organizatorskie,  

8) kreatywność i dyspozycyjność,  

9) dobry stan zdrowia, pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym, 

potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na 

stanowisku kierowniczym 

II. Oferty konkursowe winny zawierać:  

1) list motywacyjny,  

2) Ŝyciorys wraz ze zdjęciem,  

3) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (odpis dyplomu ukończenia studiów 

wyŜszych) oraz kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, np. studia podyplomowe, 

staŜe odbyte w instytucjach kultury, kwalifikacje do zajmowania określonych stanowisk 

4) aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na 

stanowisku kierowniczym,  

5) pisemne opracowanie koncepcji organizacyjno - programowej działalności Rydzyńskiego 

Ośrodka Kultury w Rydzynie uwzględniającej wizję rozwoju ośrodka, współpracy z 

placówkami kultury  

i oświaty oraz zespołami i organizacjami pozarządowymi na okres trzech lat,  

6) oświadczenie kandydata, Ŝe korzysta z pełni praw publicznych, posiada pełną zdolność do 

czynności prawnych,  

7) świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub zaświadczenie aktualnego pracodawcy 

stwierdzające wymagany staŜ pracy, inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, 

8) kwestionariusz osobowy,  

9) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 

ścigane  

z oskarŜenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,  

10) inne dokumenty według uznania kandydata, 

11) zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. 



Zgłoszenia do konkursu naleŜy składać w zaklejonych kopertach opatrzonych dopiskiem „Konkurs na 

stanowisko dyrektora Rydzyńskiego Ośrodka Kultury w Rydzyne” w sekretariacie Urzędu Miasta  

i Gminy ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna, w terminie do 21 września 2012 r. do godz. 15.30 (decyduje 

data wpływu). Oferty, które wpłyną do urzędu po wyŜej wymienionym terminie nie będą 

rozpatrywane.  

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach.  

I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym, bez udziału kandydatów. Rozpatrzenie ofert 

nastąpi do 5 dni po upływie terminu do ich składania.  

II etap – Komisja Konkursowa dokona oceny kwalifikacji predyspozycji na podstawie 

przedstawionych dokumentów i pytań, oraz przeprowadzi rozmowę z kandydatami podczas której 

zaprezentują swój program działania Rydzyńskiego Ośrodka Kultury w Rydzynie. Komisja oceni 

równieŜ kandydatów  

w zakresie znajomości zasad funkcjonowania instytucji kultury w tym przepisów dotyczących 

finansowania i prowadzenia działalności kulturalnej. Kandydaci dopuszczeni do II etapu konkursu 

zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu rozmowy.  

Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej nastąpi w terminie do 5 dni, po upływie terminu do 

rozpatrzenia ofert. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko dyrektora Rydzyńskiego Ośrodka Kultury  

w Rydzynie nastąpi w ciągu 5 dni po upływie terminu do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.  

Informacja o wynikach naboru, i regulaminie Konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Rydzynie oraz w 

Rydzyńskim Ośrodku Kultury w Rydzynie.  

 


