
Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie ogłasza nabór na stanowisko 
instruktor ds. kultury.  

Opis stanowiska: 
Stanowisko: instruktor kultury;  
Miejsce pracy: Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie; ul. Żeromskiego 16; 
26-067 Strawczyn – teren Gminy Strawczyn. 
Wymiar czasu: cały etat (40 godz. tygodniowo)  
Czas pracy: zgodnie z harmonogramem pracy pracowni. 

1. Wymagania:  

a. Znajomość technologii ceramicznej i doświadczenie w pracy ceramicznej.  
b. Umiejętność organizacji pracy własnej, inicjatywa w działaniu.  
c. Duża samodzielność w pracy oraz dyspozycyjność (oferujemy pracę na pełen etat, 
ale godziny pracy mogą być uzależnione od rodzaju i charakteru zadań), 
d. Doświadczenie w pracy z dziećmi będzie dużym atutem.  
e. Wykształcenie minimum średnie kierunkowe, wykształcenie wyższe będzie dodatkowym 
atutem: pedagogika, psychologia, socjologia, praca socjalna lub pokrewne będzie dużym 
atutem.  
f. Wysoki poziom zaangażowania oraz chęć rozwoju zawodowego 
g. posiadanie obywatelstwa polskiego 
h. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych, 
i. posiadać umiejętności plastyczne i manualne 
j. posiadać dobry stan zdrowia pozwalający na pracę na w/w stanowisku pracy 
 
2. Wymagania dodatkowe: 
 
a. umiejętność pracy w zespole, kreatywność, komunikatywność, umiejętność 
analitycznego myślenia, wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów, 
asertywność; 
b. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy; 
c. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z uczestnikiem; 
d. dyspozycyjność i poczucie odpowiedzialności; 
e. dobra organizacja pracy oraz umiejętność tworzenia własnego warsztatu pracy; 
f. znajomość programów graficznych (m.in.: Adobe Photoshop) 

3. Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:  

a. Prowadzenie zajęć w pracowni ceramicznej, świetlicy wiejskiej. 
b. Opracowywanie i prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi wymogami 
formalnymi i merytorycznymi.  
c. Prowadzenie zajęć warsztatowych w SCKiS z dziećmi, młodzieżą lub osobami dorosłymi. 
d. Organizacja imprez kulturalnych. 
e. Nadzór nad pomieszczeniami świetlicy, dbałość o powierzone mienie. 
f. Przygotowanie i obsługa imprez organizowanych przez SCKiS Strawczyn. 
g. Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących działalności SCKiS. 
h. Organizowanie imprez wynikających z potrzeb środowiska. 



i. Przygotowywanie planu pracy, planu pracy na ferie i wakacje oraz stosownych sprawozdań 
z działalności;  
j. Utrzymywanie dobrych relacji z mieszkańcami gminy oraz z podmiotami działającymi na 
terenie działania SCKiS. 
k. Dokumentowanie pracy własnej i placówki, w tym dokumentacja fotograficzna. 
l. Realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżącej działalności; 

4. Wymagane dokumenty i zasady przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.  

1.List motywacyjny. 

2.CV. 

3.Kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata oraz 

dotychczasowe doświadczenie zawodowe, kserokopie ukończonych kursów itp. 

4.Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. 

5.Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na tym 

stanowisku. 

6.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.  

Informacje dodatkowe: Nabór zostanie przeprowadzony na podstawie dokumentów oraz w 

oparciu o rozmowę kwalifikacyjną. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni 

telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone nieodebrane w 

terminie 14 dni od zakończenia naboru zostaną zniszczone. Informacja o wyniku naboru 

będzie umieszczona na stronie internetowej Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w 

Strawczynie (www.sckis.strawczyn.pl).Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez 

podania przyczyny. 

 

Miejsce i termin składania dokumentów: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Samorządowym Centrum 

Kultury i Sportu w Strawczynie (budynek krytej pływalni OLIMPIC w Strawczynku, ul. 

Turystyczna 6, pokój administracji – I piętro) lub przesłać pocztą na adres: Centrum 

Sportowo-Rekreacyjne OLIMPIC w Strawczynku ul. Turystyczna 6, 26-067 Strawczynek w 

zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko instruktora kultury” w 

nieprzekraczalnym terminie do 28 stycznia 2020 r. do godz. 15.00 (liczy się data 

wpływu).Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie lub niekompletne – nie będą 

rozpatrywane.  

Informacji na temat naboru udziela: Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie, 

wydział kultury; tel 41 303 86 35. 


