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Dyrektor Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki
w Leczycach z siedziba w Strzebielinie

oglasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko
Koordynatora ds. Sportu i Turystyki

w Gminnej Instytucji Kultury i Bibliotece w Leczycach z siedziba w Strzebielinie

1. Opis stanowiska
1) Stanowisko - Koordynator ds. Sportu i Turystyki
2) Miejsce pracy...,. Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Leczycach z siedziba

w Strzebielinie

3) Wymiar czasu pracy - pelny wymiar czasu pracy (l etat)

2. Wymagania niezbedne
I) obywatelstwo polskie - z zastrzezeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada

2008 r. o pracownikach samorzadowych,
2) pelna zdolnosc do czynnosci prawnych i pelnia praw publicznych,
3) wyksztalcenie wyzsze (kierunki preferowane: wychowanie fizyczne lub zblizony,

pedagogiczne), lub srednie z odpowiednimi uprawnieniami (np. trenerskie,
instruktorskie) oraz kursem pedagogicznym,

4) niekaralnosc za przestepstwo umyslne,
5) znajomosc przepisów prawnych z zakresu ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie

ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej (Dz.U. 2011 nr 207
poz. 1230), ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczenstwie imprez masowych
((Dz. U. Nr 62, poz. 504, z pózno zm.), ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie
(Dz. U. 2010 nr 127 poz.857),

6) znajomosc zagadnien dotyczacych prawa finansów publicznych,
7) doswiadczenie w zakresie dzialalnosci sportowej i turystycznej (organizacja imprez

sportowych, sport dzieci i mlodziezy),

3. Wymagania dodatkowe
1) komunikatywnosc, inicjatywa, kreatywnosc, umiejetnosc organizacji pracy,
2) znajomosc obslugi komputera w zakresie Windows (pakiet MS Office), poczty

elektronicznej, Internetu,
3) prawo jazdy kat. B.

4. Zakres wykonywanych zadan na stanowisku
. prowadzenie spraw zwiazanych z realizacja zadan Gminy w zakresie kultury fizycznej

i sportu,
. wytyczanie kierunków dzialania i ich realizacja w zakresie funkcjonowania sportu

w Gminie,
. organizowanie zajec sportowo-rekreacyjnych oraz imprez w celu zapewnienia

dzialalnosci sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy,
. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wsród mieszkanców,
. podejmowanie samodzielnie i wspólnie z placówkami oswiatowymi, klubami

sportowymi, organizacjami i stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami
przedsiewziec majacych na celu krzewienie sportu, turystyki i rekreacji,.. integracja spoleczna oraz wyrównanie szans poprzez sport, przeciwdzialanie agresji,
patologiom ~polecznymi innym zagrozeniom cywilizacyjnym wsród mieszkanców,

. pozyskiwanie srodków pozabudzetowych na realizacje zadan w zakresie sportu,
rekreacji i czynnego wypoczynku,

. wspólpraca z samorzadami wszystkich szczebli oraz innymi organizacjami
i instytucjami w zakresie sportu oraz w zakresie promocji i pozyskiwania funduszy,



. przygotowanie, prowadzeni i koordynowanie imprez i zawodów z udzialem szkól
i klubów z terenu Gminy,. przygotowywanie kalkulacji powierzonych imprez, rozliczen koncowych
i przedlozenie do akceptacji,

. prowadzenie niezbednej korespondencji zwiazane j z organizacja imprez,. przedstawianie propozycji rozszerzania dzialalnosci,

. prowadzenie dzialalnosci zgodnie z obowiazujacymi regulacjami prawnymi oraz
zgodnie z ustawa prawa zamówien publicznych,

. opracowywanie kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych,

. czuwanie n,ad przestrzeganiem obowiazków wynikajacych z przepisów
o bezpieczenstwie imprez masowych,

. archiwizowanie materialów i dokumentacji zwiazanej z organizowanymi imprezami,

. tworzenie amatorskich sekcji sportowych.

5. Wymagane dokumenty
l) list motywacyjny,
2) zyciorys (CV),
3) wypelniony kwestionariusz osobowy (druk mozna pobrac w siedzibie GIKiB),
4) przedlozenie planu rozwoju dzialan sportowych na terenie Gminy Leczyce

z rozróznieniem na dwie kategorie: I) dzieci i mlodziez, II) dorosli,
5) kserokopie dokumentów potwierdzajacych posiadane wyksztalcenie, staz pracy oraz

kwaliftkacje,
6) oswiadczenie o niekaralnosci,
7) oswiadczenie o posiadaniu pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych oraz korzystania

z pelni praw publicznych,
8) mile widziane referencje z poprzednich zakladów pracy.

6. Informacje dodatkowe
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace w pelnym wymiarze czasu pracy (l etat).
Nabór zostanie przeprowadzony na podstawie analizy wyksztalcenia i dotychczasowego przebiegu
pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowe kwaliftkacyjna.

7. Miejsce i termin zlozenia dokumentów
Wymagane dokumenty aplikacyjne nalezy skladac osobiscie w siedzibie Gminnej Instytucji
Kultury i Bibliotece w Leczycach z siedziba w Strzebielinie, 84-220 Strzebielino, ul. Tuwima
4, poczta elektroniczna na adres kontakt@gik-leczvce.pl tylko w przypadku posiadanych
uprawnien podpisu elektronicznego lub poczta na adres GIKiB (liczy sie data wplywu do
GIKiB) w nieprzekraczalnym tenninie do dnia 27 czerwca 2013 r. do godz.15.00. Na kopercie
prosze dopisac "Dotyczy naboru na stanowisko: Koordynatora ds. Sportu i Turystyki".
Dokumentv. które wplyna do GIKiB po wyzej okreslonym tenninie. nie beda rozpatrywane.

Do dokumentów nalezy dolaczyc zgode na przetwarzanie danych osobowych, tj. klauzule:
"Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezbednych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, pozo 926 z pózno
zmianami) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorzadowych
(Dz. U. Nr 223, poz.1458 z pózno zmianami)".

lnfonnacja o wyniku naboru bedzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Infonnacji
Publicznej www.bip.leczvce.pl, na stronie internetowej GIKiB www.gik-leczye.pl oraz tablicy
ogloszen w Gminnej Instytucji Kultury i Bibliotece w Leczycach z siedziba w Strzebielinie.

Kandydaci spelniajacy wymogi fonnalne zostana poinfonnowani telefonicznie lub pisemnie
o terminie rozmowy kwaliftkacyjne


