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DYREKToR DOMU KULTURY W ŁAPACH
oGŁASZA NABOR NA sTANowISKo
infurnntyku w Donut Kultury w Łupucle

I. WYMIAR ZATRUDNIENIA: etat

II. PODSTAWOWE oBOWIĄZKI:
' Instalowanie standardowych oprogramowań i wdrażanie nowych programów informa_

tycznych;
' monitorowanie i analizowanie wdrożonych i funkcjonujących systemów informatycz-

nych;

' zapewnienie Prawidłowego i sprawnego działania sprzętu komputerowego i oprogra-
mowania w Domu Kultury wŁapachoraz placówkaóh podległylh;

' pracanautządzeniach Digico 53l, AVOLITES QUABtz; 
- -

' obsługa i serwis sprzętu komputerowego i biurow]ego (systemy Windows i Linuks);' modyfikacja programów aplikacyjnyctr,;ezeti zachóaziw firmie tak;a pgtrzeba;. graftczne projektowanie materiałówreklamowych;
' obsługa techniczna wydarzen kulturalnych, tćahzacja dzwięku i oświetlenia estrado-wego' ze szczególnym uwzględnieniem wyd,arzeń odbywających się na sali widowi-skowej,wystawowej i kinowej przy uĘciu urządzeń i ,apleJi technicznego będącego

w posiadaniu Domu Kultury;
' współorganizacja wydarzen kulturalnych, koncertów, obchodów okolicznościowych,

spotkań i innych podobnych urocąlstości;
' 9:,':rść do pracy w systemie równowaznego czasu pracy równieŻw soboty i nie-

o.zrcrc:

' obsługa imprezkulturalnych organizowanych przezDom Kultury;
' wykonywanie innych prac zleconychprzezDyrektora Domu Kuitury.

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAZ) :. Obywatelstwopolskie;
. Wykształcenie minimum: średnie lub wyższe
' Pełna zdolność do czynności prawnych 

-orazkoruystanie 
zpełni praw publicznych.' Brak skazania'prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ściganez oskarŻenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

' Posiadanie pełnej zdolności do czynnbsci priwnych oraz korzystanie z pełni prawpublicznych;
' Stan zdrowiapozwalający nazatrudnienie na zajmowanym stanowisku;' Dyspozycyjność _ wykonywanie prac odbywae się będzie rÓwnież w godzinach

popołudniovvych.

IV. UMIEJĘTNoŚCI:
' Inicjowanię onzproponowanie wdrozęń i ulepszeń systemów w firmie,. własna inicjatywa w działaniu,. umiejętność pracy w zespole,
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. kultura osobista,
. samodzielność i dobra organizacjapracy.

V. WYMAGANE DOKUMENTY I OSWIADCZENIA:
1) List motywacyjny i CV, opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata (podany
m telefonu do kontaktu).
2) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, potwierdzonę przez kan-
dydata, dyplomów, zaswiadczeń potwierdzających kwalifikacje umiejętności.
,,ZA ZGODNOŚC Z ORYGINAŁEM, opatrzone datą i czytelnym podpisem''.
3) oświadczenie - załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
4) oświadczenię kandydata o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym Administratora
Danych Osobowych o przetwarzaniu danych osobowych w procesie reklutacji, na podstawie
aft' 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ru 20161679 z dnia
27 kwietnia2016 r., - załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia'

VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENToW:
Dokumenty naleĘ składać osobiście w sękretariacie Domu Kultury w Łapach (w godz. 8-15)
w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji, z
dopiskiem ,,nabór na stanowisko'' Informatyka" lub przesyłac pocztąao ania si.03.zoz) r..
na adres: Dom Kultury, 18-100 Łapy, ul. Główna 8. Dokumenty, które wpłyną po tym termi-
nie nie będą rozpatrywane.

VII. INNE INFORMACJE
o Dodatkowe informacje możnauzyskaó w Domu Kultury'

tel.85 715 23 00, 504 012169
o Kandydaci,ktorzy spełnią wymagania formalne, będą informowani drogą mailową lub

telefonicznie o termini e i miej scu przeprowad zenia rozmowy.
o Dopuszcza się zatrudnienie na czas okłeślony.
o $y' terminie 1 tygodnia po ogłoszeniu wyniku naboru naleĘ odebraó złożone

dokumenty. Po upływie tego terminu dokumenty, które nie będą odebrane zostaną
zniszczone komisyjnie

Domu
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Załqcznik nr I

/imię inazwisko/

/adresl

OSWIADCZENIE

oświadczam,Że:
- nie byłamlem skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- posiadam pełną zdolnośó do czynności prawnych oruz korzysta zpełntpraw publicznych;
- mój stan zdrowiaumożliwia wykonywanie obowiązków na wskazanym stanowisku.

/czytelny podpis/
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/miejscowośc, data

oŚwunczaulr KANDYDATA
zapoznaniu slę z obowiqzki em informacyjnym Adm inistratorą Danych Osobowych o przetwarzaniu

w proceste rekrutacji, na podstawie art. I ., ust I I 2 ogólnego rozporzqdzenia o ochronie
nr 20I6/679 z dnia 2 7 hłietnią20I6 r.

wyrazam zgodę na przętwarzan ie moich danych osobowych w cęlu realizacli rekrutacj
Informaty ka

procesu na stanowi
zgodnie z Rozporządzeniem Parl amentu Europej skiego(u E) 20 6/679 dn kwietn 20 roku sprawlę ochrony osób ftzycznych związku

danych osobowych
z

w spraw lę swobodnego przepĘwy takich danych oraz uchylenia dyrektywy
(ogóIn ę rozporządzen te o ochron le danych (Dz. Urz. UE L 9 z 04.0s .20 6, str późnz ZM

(czytelny podpis

Zgodn le z art. J ust. ust. 2 rozporządzenla Parlamentu Europej skiego Rady (UE) 20 6/679 dniaietnia 20 6 roku ochrony
z

w sprawlę osób ftzycznych W związku z przetwarzaniem danych osobowych
te swobodnego przepływu takich danych oraz uchylen ta dyrektywy 95/46/WE (ogó lne rozporządzenie
le danych (Dz. Urz. UE t- 9 z 04.05 .20 6, str Z póżn. ZM dal RODO

poinformowana/y
zwanego eJ zostaj ę Pan

zę
I . Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Dom Kultury w Łapach z siedzibą przy ul.Główna

W Domu Kultu ry Łapach wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym moŻna skontaktować
poŚredn ictwem poczty elektronicznej pod adręsem iod@dklapy .p
Dan osobowe będą przętwarzane po wyrazeniu zgody zgodnie z art. 6 ust it. RODO, wyłączniea cę

zadań wyn ikaj ących z procęSu rekrutacj t;
odbiorcą Pan i/Pana danych będą wyłączniepodmioty uprawnlonę do uzyskania danych na podstawie

prawa;
5 Pani/Pana dane będą przechowywane jedynie przęZ okres niezbędny do realizacj celów dla których

w tym do celów archiwizacyj nych przez okres nl e dłuzsmnlz wskazany odnośnych
wa krajowego;
Pąni/Pan prawo do:

a. dostępu do swoich danych osobowych (art. 5 RODO),
b. żądaniasprostowan ta swoich danych osobowych (art. 6 RODO),

Żądaniausunlecla swoich danych osobowych (art. 7 RODO),
ŻądanIA ogranr częn la przetwarzania swol ch danych osobowych (art. 8 RODO);

7 każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzan lę swoich danych osobowych zgodn art. 6 ust. lit.ub 9 2 lir.
le 7,

art- ust. a RODO prą'sługuje prawo do cofirięcia zgody w dowo lnym bez. wpĘwumom enclę
7. prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed ej cofni (at. 7 RODO);

ma Pan i/Pan ta skargi do
eclem

prawo wnleslen Pręzesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
podan le danych jest wymoglem dobrowolnym, jednakże niezbędne do realizacji rekrutacji,

niepodan ta danych będzie odmowa
procesu

dopuszczenia lub przerwanle procesu rekrutacj
0 Pan i/Pana danę przehnarzane Domu Kultury Łapach na podstawie RODO podlegajn le ą zautomaty ZO
anemu m owanr u w o o mowa at1.. 22 ust. 4 RODO
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/czytelny podpis/
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