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DYREKTOR DoMU KULTURY W ŁAPACH
oGŁASZA NABoR NA STANowISKo

Instruktora Wiejskim Domu Kultury w Uhowie

I. WYMIAR ZATRTINIENIA: 1 etat

II. PODSTAWOWE OBoWIĄZKI:
' Współpraca ze środowiskiem lokalnym, sołtysem, stowarzyszeniami, organizacjami
społecznymi i pozostałymi instytucj ami,
' organizowanie dla mieszkańców zajęć, imprez okolicznościowych o charakterze
kulturalnym, integracyj nym i na rzecz rozwoj u inicj atyw lokalnych,
' organizowanie czasu wolnego stosownie do potrzeb i wieku dzieciom i młodzieĘ
z uwzględnieniem czasu wolnego od nauki,

Rozwij anie uzdolnień mieszkańcó w przez tworzenie kółek zainteresowań,
Znaj omośó potrzeb środowiska wiej skiego,
Układanie planu pracy placówki,
Dbanie o powierzenie mienie.
Utrrymanie ładu i porządku w placówce i na terenie przylegĘm do obiektu.

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAZ):. Obywatelstwo polskie;
. Wyksaałcenie minimum: wyŻsze (w tym licencjat)
' Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarzenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

' Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych;
. Stan zdrowiapozwalającynazatrudnienie nazajmowanymstanowisku;. Dyspozycyjność _ wykonywanie prac odbywać się będzie w godzinach
popołudniowych;

IV. UMIEJĘTNOŚCI:
własna inicjatywa w działaniu,
umiejętność pracy w zespole,
kultura osobista,
samodzielność i dobra organizacja pracy

V. WYMAGANE DoKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
1) List motywacyjny i CV, opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata (podany
nr telefonu do kontaktu).
2) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wyksŻałcenie, potwierdzone przęz
kandydata, dyplomów, zaświadczen potwierdzających kwalifikacje umiejętności.
,,ZAZG0DNOSC Z ORYGINAŁEM, opatrzone datą i czytelnym podpisem''.
3) oświadczenie - załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
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4) oświadczenie kandydata o zapoznariu się z obowiązkiem informacyjnym Administratora
Danych Osobowych o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji, na podstawie
art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozpotządzenia o ochronie danych osobowych nr 20161679 z dnia
27 kwietnia20l6 t., - załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENToW:
Dokumenty nalaĘ składać osobiście w pok. nr Żl7 (w godz" 8-15) w zamkniętej
kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, z dopiskiem
,Nabór na stanowisko _ instruktora wiejskim Domu Kultury w Uhowie'' lub przesyłać
pocńą do dnia 19.07.2021 r." na adres: Dom Kultury' 18-100 Łapy, ul. Matejki 19.
Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. TNNE INFORMACJE
o Dodatkowe informacje można uzyskaó w Domu Kultury,

tel.858 751 850, 504012169
. Kandydaci,którzy spełnią wymagania formalne, będą informowani drogą mailową lub

telefonicznie o terminie i miej scu przeprowad zenia rozmov,ry .

o Dopuszcza się zatrudnienię na czas określony.
o W terminie 1 tygodnia po ogłoszeniu wyniku naboru naleĘ odebrać złoŻone

dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane zostaną
zniszczonę komi syj nie.

Dyrektor
ultury
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Załqcznik nr 1

/imię i nazwisko/

ladresl

oŚwrłoCZENIE

oświadczam,Że:
- nie byłam/em skazanaly prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta zpełni praw publicznych;

- mój stan zdrowia umożliwia wykonywanie obowiązków na wskazanym stanowisku.

/czytelny podpis/
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/miejscowość, data l
oŚwuocznurc KANDYDATA

o zapoznaniu się z obowiqzkiem informacyjnym Administrątora Danych osobowych o przetyvąrzaniu danych
osobowychw procesie rekrutacji, napodstawie art. ]3 ust. I i 2 ogólnego rozporzqdzenia o ochronie danych
osobowch nr 20]6/679 z dnią 27 la'ryietnia 2016 r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w cęlu rea|izacji procesu rekrutacji na
stanowisko instruktora zgodnie z kozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 2'l kwiętnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
mviązku zprzetwarzarLiem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95l46/wE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz' Urz. UE L l19 z 04.05"2016, str. 1, z
późn. zm.)

(czytelny podpis)

Zgodnie z art. 13 ust. l i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia2'j
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób ftzycmychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lwE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L ll9 z 04.05.Ż016, str. l, z późn. zm") - zwanego dalej RoDo, zostaje
PanilP an poinformowana/y, ża:
l' Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Dom Kultury w Łapach zsiedzibąprry ul.Matejki 19,

Łapy'
2. W Domu Kultury w Łapach wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym możma skontaktować się
za poŚrednictwem poczty elektronicmej pod adresem iod@dklapy"pl.
3'Daneosobowebędąprzetwarzanepo wyrażeniu zgody, zgodnie zart"6 ust 1lit.aRoDo, wyłącznie wcelu
realizacji zadań wynikających Z procesu rekrutacji;
4. odbiorcą Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uryskania danych na podstawie
przepisów prawa;
5. Pani/Pana dane będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostaĘ
zgromadzone, w tym do celów archiwizacyjnychprzez okes nie dŁuŻszy niŻwskazany w odnośnych przepisach
prawa krajowego;
ma Pani/Pan prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RoDo),
b. Żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RoDo),
c. Żądania usunięcia swoich danych osobowych (art.l7 RoDo),
d. Żądania ograniczenia ptzetwarzania swoich danych osobowych (art.l8 RoDo);
7 . kaŻdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust" l lit. a)

lub art' 9 ust. 2 lit. a) RoDo - prrysfuguje prawo do cofirięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem ptzetwarzania' którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art.7 RoDo);
8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Pręzesa Urzędu ochrony Danych osobowych;
9' podanie danych jest wymogiem dobrowolnym, jednakŻe niezbędne do realizacji procesu rekrutacji, a

konsekwencją niepodania danych będzie odmowa dopuszczenia lub przerwanie procesu rekrutacji;
l0' Pani/Pana dane przetwarzane w Domu Kultury w Łapach na podstawie RoDo nie podlegają
Zautomatyzowanemupodejmowaniudecyzji,wtymoprofilowaniu,októrymmowawart.22ust. 1i4RoDo.

nr2

/czytelny podpis/
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