
Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki  

w Gminie Puck 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:  

Animator kultury 

Wiejskiego Domu Kultury w Żelistrzewie 

w wymiarze 1/2 etatu 

Miejsce wykonywania pracy: Wiejski Dom Kultury w Żelistrzewie 

                          ul. Lipowa 17 

 

 

Zakres obowiązków: 

1. Propagowanie kultury poprzez organizowanie imprez i zajęć kulturalnych jako 

propozycji spędzenia czasu wolnego mieszkańców wsi. 

2. Rozwijanie zainteresowań poszczególnych grup społecznych, zawodowych i 

wiekowych oraz wyłanianie talentów środowiska. 

3. Umożliwianie mieszkańcom wsi wymianę kulturalną z innymi środowiskami. 

4. Współpraca ze szkołami i organizacjami społecznymi. 

5. Nadzór i dbałość o stan techniczny i użytkowy obiektu i pomieszczeń w tym 

zabezpieczenie bazy pod względem bezpieczeństwa 

6. Aktywne pozyskiwanie sponsorów dla działań kulturalnych. 

7. Dyspozycyjny udział w zadaniach realizowanych przez OKSiT. 

8. Tworzenie własnego rocznego planu pracy i przedstawianie wniosków do kalendarza 

imprez OKSiT. 

9. Prowadzenie dokumentacji, kroniki WDK oraz przedkładanie sprawozdań 

miesięcznych z działalności instruktorowi ds. kultury. 

W celu realizacji powyższych zadań niezbędna jest samodzielność w podejmowaniu 

inicjatyw a także ścisła współpraca z lokalną społecznością. 

Wymagania niezbędne: 

a) wykształcenie średnie, 

b) obywatelstwo polskie, 

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 

 



Wymagania dodatkowe: 

a) umiejętność: prowadzenie i organizacja imprez kulturalnych, imprez plenerowych, imprez 

dla dzieci, 

b) znajomość obsługi komputera, 

c) samodzielność i umiejętność pracy w zespole, 

d) wysoka kultura osobista, 

e) zaangażowanie w działalność placówki, 

f) mile widziana znajomość j. kaszubskiego. 

 

Oferujemy: 

a) umowę o pracę – pół etatu, 

b) możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji, 

c) stabilne zatrudnienie, 

d) dni pracy wg ustalonego harmonogramu. 

 

Wymagane dokumenty: 

a) życiorys – CV, 

b) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 

c) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 

d) kserokopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe, 

e) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych (dokument z załączeniu), 

f) własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, 

korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z 

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

 

 



 

  

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych na adres: 

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck 

ul. 10 Lutego 29 

84-100 Puck  

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: nabór na stanowisko Animatora kultury, w terminie 

do 18 grudnia 2019 r. do godziny 15:30 w biurze OKSiT w Gminie Puck (pokój 01), 

mieszczącego się w budynku Urzędu Gminy Puck przy ul. 10 Lutego 29. W przypadku 

przesłania dokumentów pocztą, liczy się data stempla pocztowego. Jednocześnie 

informujemy, iż z zaproszonymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa 

kwalifikacyjna w dniu 07 stycznia 2020 roku w Wiejskim Domu Kultury w Żelistrzewie, ul. 

Lipowa 17, w godzinach przedpołudniowych. 

 

Dokumenty aplikacyjne będzie można odebrać w siedzibie OKSiT w terminie do 7 miesięcy 

od daty zakończenia procesu rekrutacyjnego, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58 673 16 55. 

Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych. 

 

 

Ja, niżej podpisany/a………………………………………………………………..  

zamieszkały/a ………………………………………………………………………  

legitymujący/a się dowodem osobistym seria …………… Nr ……………………  

wydanym przez ……………………………………………………………………….  

świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 § 1 Kodeksu karnego za składanie  

fałszywych zeznań oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam  

z pełni praw publicznych. 

 

 

 

 

……………………………………    ………………………………….. 

 (miejscowość, data)      (podpis)  
 


