
Ogłoszenie – nabór na wolne stanowisko pracy 

 

Jednostka:   Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach  

                     ul. Olsztyńska 28, 11-001 Dywity, 89 5120123 

                     email: gokdywity@wp.pl 

Stanowisko: instruktor - animator kultury. 

Rodzaj zatrudnienia: czas określony 1 rok , z możliwością przedłużenia na czas     

                                    nieokreślony. 

Wymiar godzin: 1 etat 

 
Wymagania kwalifikacyjne: 

 Wykształcenie wyższe (min. licencjat) pedagogika, animacja artystyczna, 
kierunki  pokrewne. 

 mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy; 

 umiejętność organizacji i realizacji wydarzeń kulturalnych,  oraz zajęć  

artystycznych; 

 umiejętność planowania wydarzeń, projektów i innych przedsięwzięć 

wynikających z zadań statutowych instytucji; 

 dyspozycyjność, możliwość pracy w godzinach nadliczbowych /w tym 

niedziele i święta/;  

 umiejętność obsługi komputera i programów komputerowych, obsługa mediów 
społecznościowych; 

 posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz 
korzystania w pełni z praw publicznych; 

 niekaralność.  
 

    Wymagania dodatkowe: 
 

 umiejętność pracy w zespole, sumienność, komunikatywność;  

 dobra organizacja czasu pracy; 

 własne dokonania artystyczne; 

 wysoka kultura osobista; 

 znajomość języków obcych; 

 prawo jazdy, możliwość wykorzystania prywatnego pojazdu do celów 
służbowych. 

 
    Wymagane dokumenty: 
 

 cv; 

 list motywacyjny; 

 kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata; 

 kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.; 

 zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji; 

 oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do wykonywania czynności 
prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych; 

 oświadczenie o niekaralności. 

http://bip.poznan.pl/bip/mlodziezowy-dom-kultury-nr-1,1107/


 
Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych: 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie 
(Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach, adres: ul. Olsztyńska 28, 11-001 Dywity, 
tel. 89 5120123) lub mailowo gokdywity@wp.pl)  z dopiskiem "Instruktor – 
animator kultury", do dnia 22.03.2019r., do godziny 15:30. Aplikacje, które 
wpłyną do GOK-u po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie w celu odbycia 
rozmowy. 
 
 
 

Część informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury 

w Dywitach, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod.gokdywity@wp.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na 

podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji. 

 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione 

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa 

a w pozostałym zakresie jest dobrowolne 

 

 

 

 



wzór zgody 

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji 

 


