
Ogłoszenie 

Nabór na wolne stanowiska pracy  

GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA W SIEMYŚLU 

poszukuje kandydatów na stanowisko: 

INSTRUKTOR ŚWIETLICY/ PRACOWNIK GOSPODARCZY 

Wymiar etatu: ½ etatu, umowa o pracę lub do uzgodnienia; 

Czas pracy: praca od wtorku do soboty, w godzinach 16:00 – 20:00 ; 

Liczba wolnych stanowisk pracy: 1; 

Miejsce wykonywania pracy:  

1. sala wiejska w Charzynie  

Termin zatrudnienia: marzec 2023 r.  

Główne obowiązki: 

 organizacja różnorodnych form zajęć dla dzieci, młodzieży 

i dorosłych;  

 organizacja oraz współorganizacja imprez okolicznościowych dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych; 

 prowadzenie kół zainteresowań oraz pomoc w ich prowadzeniu przez 

inne osoby; 

 dbanie o porządek w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w 
Siemyślu i  o jego mienie; 

 przygotowanie pomieszczeń do wynajmu i organizacji imprez. 

 

Wymagania konieczne: 

 kreatywność i elastyczność w działaniu; 

 otwartość w komunikowaniu się;  

 umiejętność dobrej organizacji pracy; 



 

Dodatkowe wymagania (mile widziane): 

 Wykształcenie min. średnie,  

 Ukończone kursy tj. opiekun/wychowawca świetlicy;  

 Doświadczenie na podobnym stanowisku związanym z pracą z 

dziećmi i młodzieżą oraz organizacją wydarzeń; 

 Umiejętności manualne; 

 

Wymagane dokumenty: 

 Curriculum Vitae; 

 List motywacyjny; 

 Pisemne opracowanie koncepcji funkcjonowania danej placówki: 

1. Organizowanie i prowadzenie zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi; 

2. Prowadzenie warsztatów, kursów i kół zainteresowań; 

3. Współpraca ze społecznością lokalną i stowarzyszeniami. 

 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ukończone 

kursy; 

 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

Dodatkowe informacje dotyczące naboru: 

 kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty 

elektronicznej; 

 kandydaci, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani 

do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za 

pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego 

przeprowadzenia; 



 kandydaci, których nie spełniają wymagań, nie będą o tym 

powiadamiani; 

 informacja telefoniczna: 94 35 880 18  

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do 

dnia 16.02.2023 r. na adres: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w 

Siemyślu, ul. Szkolna 21, 78-123 Siemyśl bądź na adres e-mail: 

sekretariat@gokib.siemysl.pl 

 

 
 

 


