
 
 

ZARZĄDZENIE NR 3 /2021 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Krasnem 

z dnia  30  listopada 2021 r. 

 

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko instruktora kulturalno-

oświatowego w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Krasnem  

 

Na podstawie art.17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu  

i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r, poz. 194) oraz Regulaminu 

Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Krasnem 

 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

Ogłaszam nabór na wolne stanowisko instruktora kulturalno-oświatowego w 
Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Krasnem. 
 

§ 2. 

Wymagania wobec kandydatów oraz warunki naboru zostały określone w ogłoszeniu 

o naborze stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3. 

Ogłoszenie o naborze zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i 
Biblioteki w Krasnem i stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w 
Krasnem. 
 

§ 4. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                                     Załącznik do zarządzenia  Nr 3 /2021 
                                                                                            Dyrektora GOKiB w Krasnem    

                                                                                                    z dnia 30 listopada 2021 r. 
 

OGŁOSZENIE 
O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO  

W GMINNYM OŚRODKU KULTURY I BIBLIOTECE  
W KRASNEM 

 
1. Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem,  
36-007 Krasne 743. 
2. Stanowisko: instruktor kulturalno-oświatowy. 
3. WYMAGANIA NIEZBĘDNE: 
1)  Wykształcenie wyższe, preferowany kierunek artystyczny, 
2)  Obywatelstwo polskie; 
3)  Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 
4) Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  
     przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  
     skarbowe; 
5)  Kandydat nie może figurować w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na  
     Tle  Seksualnym, 

6) Znajomość obsługi programów MS Word, Excel, program graficzny – obróbka    
      zdjęć, obsługa portalu społecznościowego Facebook, 
7)  Nieposzlakowana opinia; 
 
4. WYMAGANIA DODATKOWE: 
1) Zdolność analitycznego myślenia, samodzielność.; 
2) Umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej; 
3) Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole; 
4) Rzetelność, cierpliwość i pracowitość; 
 
5. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU: 
1)  Kultywowanie i rozwijanie regionalnych tradycji, twórczości kulturowej i folkloru, 

rękodzieła ludowego i artystycznego. 

2)  Inspirowanie i organizowanie grup dzieci i młodzieży, dorosłych mieszkańców do 

aktywnego, twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym środowiska. 

3)  Wychowanie, edukacja, turystyka. 

4)  Udział w przeglądach i konkursach. 

5)  Prowadzenie na bieżąco odpowiedniej dokumentacji z prowadzonych zajęć. 

6)  Prowadzenie zajęć, zespołów, kół zainteresowań, informowanie dzieci i młodzieży 

uczęszczających na zajęcia o organizowanych konkursach na szczeblu lokalnym  

i ponadlokalnym 

7)  Organizowanie imprez, spektakli, plenerów, występów z uczestnikami zajęć. 
8)  Współpraca z pracownikami GOKiB w Krasnem w zakresie organizacji imprez.   

9)  Podejmowanie działań na rzecz rozwoju społecznego i amatorskiego ruchu 

artystycznego. 

10)  Opracowywanie gminnego kalendarza imprez GOKiB oraz pomoc w ich   

 organizacji. 

11)  Organizowanie imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym, ujętych  



 w kalendarzu imprez. 

12)  Organizowanie wymiany dorobku artystycznego między placówkami kultury. 

13)  Sporządzanie programów i sprawozdań merytorycznych z wykonywanej  

  działalności. 

14)  Obsługa portalu społecznościowego – Facebook 

15)  Koordynacja współpracy pomiędzy GOKiB Krasne, UG Krasne a podmiotami 

działającymi na terenie gminy. 

16)  Pozyskiwanie środków zewnętrznych z dostępnych źródeł. 
 
 
6. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU: 
1)  Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem, 
2)  Zatrudnienie: w ramach umowy o pracę, 
3)  Wymiar etatu: pełny etat, 
4) Zasady współzależności służbowej: bezpośredni przełożony dyrektor GOKiB  
     w Krasnem, 
5)  Termin zatrudnienia: styczeń 2022 r. 
6)  Praca w równoważnym systemie czasu pracy. 
 
7. W październiku 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  

     w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Krasnem, w rozumieniu przepisów  

     o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

      nie osiągnął 6%. 

8. WYMAGANE DOKUMENTY: 

1) Życiorys (CV), 

2) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
3) Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń, 
4) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
5) Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz 

korzysta z pełni praw publicznych, 
6) Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  

za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe, 

7) Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 
8)  Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji, oraz o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu 
danych osobowych. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego 
Ośrodka Kultury i Biblioteki w Krasnem - sekretariat, lub przesyłać pod adres: 
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Krasnem, 36-007 Krasne 743,  
z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko instruktora k.o. w GOKiB  
w Krasnem„  - w terminie do dnia 13 grudnia 2021 r.  
 

 

 



Dodatkowe informacje: 

1)   Aplikacje, które wpłyną do GOKiB po wskazanym terminie nie będą 
rozpatrywane,  
2)  Złożone oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie, 
3)  Wzory oświadczeń i kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie  
     www.gokkrasne.pl/bip, 
4)  O miejscu i terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci, którzy spełnią 
wymagania 
     formalne  będą informowani indywidualnie telefonicznie lub pisemnie, 
5)  Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie GOKiB w Krasnem,  
     tel. nr: 172300346 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.gokkrasne.pl/

