Wójt Gminy Bobrowice
ogłasza konkurs na stanowisko
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BOBROWICACH
(zatrudnienie na cały etat, na czas określony - 5 lat)

DYREKTORA

Kandydaci ubiegający się o powyższe stanowisko powinni spełniać następujące warunki:
1. Wymagania konieczne:
- ukończone studia wyższe magisterskie, preferowane wykształcenie bibliotekarskie,
kulturoznawstwo, kulturalno-oświatowe, animacji kultury,
- co najmniej 3 letni staż pracy (preferowane zatrudnienie w bibliotekach),
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.
2. Wymagania fakultatywne:
- znajomość zasad funkcjonowania bibliotek, w tym w szczególności przepisów
o bibliotekach, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, samorządzie
gminnym, finansach publicznych i zamówieniach publicznych,
- znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków
finansowych,
- biegła znajomość obsługi komputera,
- dyspozycyjność,
- samodzielność, systematyczność i komunikatywność,
- wysoka kultura osobista,
- odporność na stres,
- umiejętność zarządzania zespołem,
- prawo jazdy kat. B.
3. Zakres czynności realizowanych na stanowisku wynika ze Statutu Gminnej Biblioteki
Publicznej w Bobrowicach oraz innych aktów prawnych regulujących zasady działania
instytucji kultury, finansów publicznych itp.
4. Kandydaci ubiegający się o stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bobrowicach, zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
- curriculum vitae (CV),
- list motywacyjny zawierający uzasadnienie przystąpienia do konkursu,
- kwestionariusz osobowy,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe z uwzględnieniem
osiągnięć w tym zakresie,
- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o nie skazaniu kandydata prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie kandydata o stanie zdrowia,

-

-

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
związanych z konkursem zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.),
pisemną koncepcję funkcjonowania Biblioteki opracowana przez osobę przystępującą
do konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywicznej wizji rozwoju
biblioteki, współpracy z innymi placówkami kulturalnymi i oświatowymi oraz
organizacjami pozarządowymi a także program działania Gminnej Biblioteki
Publicznej w Bobrowicach na 2015r.

5. Miejsce i termin składania dokumentów:
1) ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zaklejonych kopertach
z napisem: „Konkurs na dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Bobrowicach” osobiście
lub przesłać na adres: Urząd Gminy Bobrowice, 66-627 Bobrowice 131 (sekretariat pokój
nr 14) do dnia 10 kwietnia 2015r. włącznie (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy
Bobrowice);
2) dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą
rozpatrywane.
6. Inne informacje:
1) kandydaci przystępujący do konkursu będą mogli zapoznać się z warunkami organizacyjno
- finansowymi działania Biblioteki w terminie do dnia 31 marca 2015r. w Urzędzie Gminy
Bobrowice;
2) komisja konkursowa przystąpi do rozpatrywania ofert w dniu 13 kwietnia 2015r.,
a zakończenie postępowania konkursowego przewiduje się na 15 kwietnia 2015r.
3) kandydaci, którzy po analizie dokumentów spełnia wymogi formalne, zostaną
powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej;
4) informacja o wynikach konkursu upowszechniona będzie w Biuletynie Informacji
Publicznej (www.bip.bobrowice.pl);
5) zastrzega się sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.
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