
Dyrektor Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo
ogłasza nabór na stanowisko

Kierownik Działu Organizacji Imprez

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku: 
- wymiar czasu pracy: 1 etat
- Miejsce pracy: Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo, ul. Drzewiarza 2, 84-241
Gościcino.
- warunki zatrudnienia: Umowa na okres próbny – 3 m-c, umowa na czas określony, umowa na
czas nie okreslony.

Do obowiązków na tym stanowisku należeć będzie m.in.: 
– zdolność zarządzania kapitałem ludzkim oraz  budżetem dot. promocji i organizacji imprez; –
prowadzenie działań z zakresu promocji jednostki poprzez internet;
–  kontakt  z  mediami;  opracowywanie  i  realizacja  działań  promocyjnych,  reklamowych  i
wizerunkowych;
– odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób korzystających z obiektów; 
–  efektywne,  zgodne  z  przepisami  świadczenie  usług  w  zakresie  udostępniania  obiektu
dzieciom, młodzieży, dorosłym, oraz grupom zorganizowanym; 
– zapewnienie sprawności eksploatacyjnej obiektów;
- nadzór i wykonywanie prac z zakresu technicznego związanego z obiektami i imprezami;
– bieżący nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP, P.poż. i sanitarnych; 
– organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym; 
– współpraca z placówkami oświatowymi, instytucjami samorządowymi oraz 
stowarzyszeniami.

Kandydat winien spełniać następujące wymagania: 
1. posiadać wykształcenie min. średnie o profilu  technicznym/ekonomicznym; mile widziane
wyższe 
2. staż pracy co najmniej  5 lat, w tym możliwe prowadzenie działalności gospodarczej; mile
widziany staż pracy na stanowisku kierowniczym
3. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych;
4.  nie  być  skazanym  prawomocnym  wyrokiem  sądu  za  umyślne  przestępstwo  ścigane  z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. posiadać znajomość:

 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 

 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;

 ustawy prawo zamówień publicznych, 

 ustawy o ochronie danych osobowych

 ustawy o udostępnianiu informacji publicznej
6. posiadać znajomość kodeksu  bezpieczeństwa i higieny pracy.
7. posiadać Prawo jazdy kategorii B



8. posiadać wiedzę z zakresu biegłej obsługi komputera ( programy pakietu MS Office, Excel,
Word )
Wymagania pożądane:     
‒  posiadać doświadczenie zawodowe uzyskane w trakcie pracy w zarządzaniu;    
‒  umiejętność zarządzania zespołem; w tym umiejętność delegowania i rozliczania zadań;
– umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy;
– wykazywanie własnej inicjatywy;
– umiejętność prowadzenia negocjacji;
– samodzielne rozwiązywanie problemów; 
– wysoka kultura osobista.
- znajomość j. angielskiego

Oferty kandydatów muszą zawierać: 
1. list motywacyjny; 
2. życiorys - CV;
3. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (zał. nr 1);
4.  kopie  dokumentów  poświadczające  wymagane  wykształcenie  oraz  kopie  dokumentów
potwierdzające staż pracy;
5. kopie innych zaświadczeń ( kursy, szkolenia, certyfikaty);
6.  oświadczenie  kandydata  o  posiadaniu  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych  oraz
korzystaniu z pełni praw publicznych i nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7.  oświadczenie  o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  (zał.  nr 2) oraz
podpisany dokument  „Klauzula  informacyjna  wobec osób ubiegających się  o  zatrudnienie”
(zał. nr 3).

Oferty  z  wymaganymi  dokumentami  kandydaci  winni  składać  w  zamkniętych  i
zaadresowanych kopertach do dnia 06.03.2020 roku w siedzibie Biblioteki i Centrum Kultury
Gminy Wejherowo w Gościcinie, ul. Drzewiarza 2. Na kopercie powinien być umieszczony
napis „ Nabór na stanowisko Kierownika Działu Organizacji Imprez”.
Oferty można również składać osobiście  lub drogą pocztową – decyduje data  wpływu, jak
również wysyłając na adres mailowy dyrektor@bckgw.pl.

Dyrektor  zastrzega  sobie  prawo  do  spotkania  z  wybranymi  kandydatami,  spełniającymi
warunki określone w naborze.

   Dyrektor Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo
                                                                                             Natasza Sobczak
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