OGŁOSZENIE
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Tuszynie
o naborze na stanowisko „Animator/instruktor/opiekun w świetlicy”
I. Nazwa i adres jednostki:
Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie
Ul. Noworzgowska 20A, 95-080 Tuszyn
II. Określenie stanowiska:
Animator/instruktor/opiekun świetlicy w flii Miejskiego Ośrodka Kultury w Tuszynie, ul.
Prusa 7
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo, 1/2 etatu
III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
a) wykształcenie min. średnie
b) znajomość pracy w instytucjach kultury w tym m.in. -umiejętność prowadzenia kół
zainteresowań dla dzieci i młodzieży
c) zdolności artystyczne np. plastyczne, muzyczne mile widziane
d) znajomość zagadnień z zakresu organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej
e) znajomość obsługi komputera
f) preferowane zamieszkanie na terenie Miasta i Gminy Tuszyn
IV. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:
a) planowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży spędzających czas w świetlicy;
b) przedstawianie planu pracy i sprawozdań dyrekcji MOK;
c) organizowanie aktywności ruchowej np. w postaci wycieczek rowerowych czy
pieszych;
d) prowadzenie dokumentacji z zajęć (list obecności, kart przyjęć itp.);
e) pomoc przy organizacji imprez organizowanych w MOK w Tuszynie;
f) uczestniczenie w imprezach organizowanych w MOK w Tuszynie;
g) utrzymywanie porządku i ładu na świetlicy
V. Wymagane dokumenty:
- cv
- dokumenty potwierdzające wykształcenie
VI. Dodatkowe dokumenty:
- kserokopie dokumentów potwierdzających inne uprawnienia i umiejętności np. kurs
pierwszej pomocy, kurs opiekuna koloni itp.
VII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w sekretariacie MOK bądź bezpośrednio u dyrekcji MOK w
terminie do dnia 6 luty 2019 r. do godz. 14.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Tuszynie, ul.
Noworzgowska 20A, 95-080 Tuszyn.
VIII. Inne informacje:
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o rozmowie
kwalifkacyjnej.
Odrzucone oferty należy odbierać osobiście w siedzibie MOK w Tuszynie, ul. Noworzgowska
20A.
Dodatkowych informacji udziela dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Tuszynie pod nr. tel.
42 614-25-89.
Dyrektor MOK w Tuszynie Agnieszka Pawlak

