
 

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOLNIE 

poszukuje kandydata do pracy na stanowisku instruktor ds. animacji kultury 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Kolnie 
 

I. Nazwa i adres jednostki:  

Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie
 

Kolno 25                                                   
 

11-311 Kolno 

woj. warmińsko - mazurskie  
 

II. Określenie stanowiska:  

1. instruktor ds. animacji kultury, 

2. wymiar czasu pracy - 1 etat, 

3. rodzaj umowy o pracę: umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie 

jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 
 

III. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy 

a) wymagania niezbędne: 

1. wykształcenie: średnie, wyższe, 

2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku, 

3. komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, dokładność i samodzielność          

w wykonywaniu obowiązków, 

4. prawo jazdy kat. B (własny środek transportu). 
 

IV. Zadania na stanowisku: 

1. pełnienie obowiązków instruktora w zakresie animacji kultury, 

2. prowadzenie zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży, 

3. służenie pomocą (w zakresie bazy lokalowej, sprzętu i wyposażenia) w organizacji innych 

form działalności artystycznej i sportowo – rekreacyjnej, 

4. otwarcie na współpracę z innymi jednostkami samorządowymi i organizacjami lokalnymi, 

5. udział w przygotowaniu i realizacji imprez gminnych organizowanych przez GOK, 

6. podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez udział w doskonaleniu specjalistycznym.  
 

V. Wymagane dokumenty:  

1. życiorys /CV/ z opisem przebiegu pracy zawodowej, 

2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 

3. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z 

wzorem dostępnym w Gminnym Ośrodku Kultury w Kolnie lub na portalu gminnym pod 

adresem www.kolno-gmina.pl w zakładce kultura/aktualności). 
 

VI. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Kolnie lub pocztą na adres Gminny Ośrodek Kultury w Kolnie, Kolno 25, 

11-311 Kolno, woj. warmińsko-mazurskie - z dopiskiem: „Umowa o pracę na czas 

określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w 

pracy – instruktor ds. animacji kultury”. Informacje na temat aktualności oferty dostępne 

są pod numerem telefonu: 89 716 32 27. 

 
 

 

                                        DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY 

                 W KOLNIE 

                                 /-/ 
p.o. Iwona Pietruszewska 


