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POWIATOWE CEl{TRU]f, If, TODZI EzY
lm. arszalka J. Pllsudsklego

w Garczynle
oglasza nab6r na wolne stanowasko urzednlcze:

Gl6wny specialista ds. Promocii
(nazwa stanowiska pracy)

lluymaganla niezbqdne (konieczne):
1) wyksztalcenie Wsze,
2) oby ,vatelstwo polskie,
gi peina zdolno6e do czynno6ci prawnych oraz kozystania z pelni praw publicznych,

+1 Orak prawomocnego akazania wyrokiem sEdu Scigane z oskar2enia publicznego lub

umy6lne pzestQpstwo skarbowe,
5) stan zdrowia pozwalajqcy na zatrudnienie na danym stanowisku,

6) nieposzlakowana opinia,
7) znajomoSd pzepis6w:

a) ustawy o samorzEdzie powiatowym'
b) ustawy o systemie oswiaty
c) ustawy o pracownikach samozqdowych,
d) ustawy o ochronie danych osobowych,

8) umiejetnosd obstugi urzqdzei technicznych'
9) umiejgtno6d stosowania odpowiednich przepisow prawa.

tlVymaganla dodatkowe (preferowane):
t )- preierowany kierunek' wyksztalcenia: dztennikarstwo, socjologia, marketing i

zazqdzanie
2) doSwiadczenie w promocii proiekt6w i realizacji kampanii promocyjnych'

3) znajomoS6 specliki pracy w bran2y turystycznej,
4) doswiadczenie we wspotpracy z mediami.,.

5) do6wiadczenie w produkcji material6w reklamowych, 
.

oi pirrav"r* znajomo56 tecnnik 11 (lnternet, poczta elektroniczna, pakiet MS office),

Zi 'prat<tyczna 
umielgtno6d obslugi uzEdzeh biurowych i komputerowych'

8) wiedza z zakresu spzeda2y i marketingu,
9) wyobraznia, kreatywnoS6, otwarto66 i inicjatywa'

10) komunikatywno56, zetelnoS6 i uczciwoSi,
1 1 isumienno66, zeteln056 i odpowiedzialnos6,
12)wysoka kultura osobista i poczucie estetyki'
13) samodzielno56 idobra organizacja pracy'
'1 4) zdolno66 analitycznego my6lenia'
15) umiejetnos6 pracy w zespole oraz pod presjq czasu

Zakres wykonywanych zadari na stanowisku:
1) udzial w pzygotowywaniu strategii promocji PCM'

2) realizaqa strategii promoc.ii PCM ijego oferty,

3j ptanowinie i koordynowanie nowych kampanii promocy.lnych'

4i opracowywan ie material6w promocyj nych i informacyjnych,
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5) planowanie, organizacja, koordynacjaoraz promocja imprez sportowych, kulturalno-
o5wiatowych i promocyjnych organizowanych pzez PCM,

6) wspolpraca z mediami, agencjami reklamowymi, drukarniami, grafikami w zakresie
dziatah promocyjnych,

7) administrowanie serwisami internetowymi PCM,
8) redagowanie strony www PCM,
9) prowadzenie biezqcej komunikacji w mediach spoleczno6ciowych,
10)obstuga programu recepcyjnego wraz z systemem sprzedazy,
11)prowadzenie rozm6w handlowych w sprawie sprzeda2 miejsc noclegowych i innych

element6w pzewidzianych w PCM do odplatnego udostgpniania,
1 2 ) spozqd zanie dokume nt6w n iezbgd nych w p rocesie rejestracj i pobyt6w,
13)twozenie sprawozdafi, zestawiefi oraz raport6w dot. dzialafi promocyjnych i

spzeda2owych,
14)spozqdzanie i gromadzenie dokumentacji zdjgciowej z wydarzeri i imprez

odbywajqcych siq w PCM oraz pod egidq PCM,
1S)wsp6ttwozenie iwdra2anie strategii budowania trwalych relacji z odbiorcami uslug

PCM,
16)ksztattowanie i dbanie o wizerunek PCM,
17)budowanie i utzymywanie otwartych i efektywnych relacji z mediami lokalnymi i

krajowymi,
18)pozyskiwanie i poszezanie wspolpracy z partnerami i sponsorami,
19)poszukiwanie mo2liwo6ciwsparcia dzialalno56 PCM ze Srodk6w pozabudzetowych,
20)wykonywanie innych czynno6ci zwiqzanych z dzialalno5ciq PCM, w tym techniczno-

organizacyjnych.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) zatrudnienie na podstawie umowy o prace na stanowisku uzgdniczym w wymiaze

pelnego etatu; pienrsza umowa o prace zawarla na czas okre$lony,
2) prac,a wykonywana w siedzibie Powiatowego Centrum Mlodziezy w Garczynie,
3) praca o charakterze administracyjno-biurowym,
4) na stanowisku wykozystywany jest niezbgdny spzgt komputerowy i biurowy, praca

zu?yciem monitora ekranowego bgdzie przekraczae,4 godziny na dobg,
5) o6wietlenie stanowiska pracy Swiatlem dziennym i sztucznym.

5. laformaeia o wskainiku zatrudnlenla os6b nlepelnosprawnych w Polrriatourym
Centrum Mlodzieiy w Garczynie w miesiqcu poprzedzajqcym datg upublicznienia
ogloszenia:
W miesiqcu poprzedzajqcym datg upublicznienia ogloszenia wska2nik zatrudnienia
os6b niepetnosprawnych w Powiatowym Centrum Mtodzie2yw Garczynie w rozumieniu
pzepisow o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b
niepelnosprawnych jest wy2szy ni2 60/o.

6. Warunkiem wziqcia udziaiu w rekrutacji jest ztoienie nastqpujqcych dokument6w
ioSwiadczeri w jgryku polskim:
1) list motyruacyjny (wlasnorgcznie podpisany),
2) Trrr:ionrs /C\/\
-l-'-.-.,v\Yil'3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajqcej sig o zatrudnienie
4) kserokopia Swiadectwa lub dyplomu potwierdzEq@ posiadanie wymaganego

wyksztalcenia,
5) wtasnorgcznie podpisane o6wiadczenie o:

a) posiadaniu obywatelstwa polskiego,
b) petnej zdolnoSci do czynno6ci prawnych i kozystaniu z pelni praw publicznych,
c) braku prawomocnego skazania wyrokiem sqdu za umySlne pzestgpstwo

Scigane z oskazenia publicznego lub umy6lne pzestgpstwo skarbowe,

4



d) posiadaniu odpowiedniego stanu zdrowia pozwalajqcego na zatrudnienie na
danym stanowisku,

e) posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
D zapoznaniu z tre6ciq klauzuli zgody i klauzuli informacyjnej dla kandydat6w do

pracy,
g) wyrazeniu zgody na pzetwazanie danych osobowych na potzeby

postgpowa nia rekrutacyj nego.

W2ory: icwestionariusza I p. 3)j. o6wiadczenia [p. 5) a - e isl i zqociv [o. 5) fi zamieszczone
sa jako zalaczniki do niniejszeoo oqloszenia

7. Do kolejnego etapu rekrutacji zostanq zaproszeni kandydaci, kt6rry:
1 ) zloilqwszystkie wyzej wymienione dokumenty,
2) spelniq wszystkie formalne wymagania niezbgdne.

8. Termin i miejsce skladania dokument6w:
Wymagane dokumenty aplikacyjne nale2y sklada6 w biuze Powiatowego Centrum
Mlodzie2y, Garczyn 1, 83 - 400 KoScierzyna w zaklejonych kopertach z napisem:
,,Dotycry naboru na stanowisko urzgdnicze: Glorrnyspecjalista ds. promocji"
w terminie do dnia 24lipca2020 r.

9. Dodatkowe informacje:
1) Postgpowanie kwalifikacyjne dokona Komisja Rekrutacyjna powolana

Zarzqdzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Mlodziezy w Garczynie.
2) Kandydaci, kt6zy spelniq wymagania formalne zostanq powiadomieni

o zastosowanej technice, terminie i miejscu naboru, za po5rednictwem podanego
przez siebie telefonu kontaktowego.

3) Oferty os6b, kt6re nie spetniq wymagafi formalnych, bqdl wplynE po wyzej
okre5lonym terminie nie bgdq rozpatrywane.

4) Nie ma mozliwo6ci pzyjmowania dokument6w aplikacyjnych drogq elektronicznq.
5) lnformacja o wyniku naboru bgdzie umieszczona na stronie Biuletynu lnformacji

Publicznej pcmgarczyn.e-bip.org.pl oraz na tablicy ogloszefi w Powiatowym
Centrum Mlodziezy w Garczynie.

6) Zastrzega sig mozliwofiCzakoficzenia naboru bez wyboru oferty w pzypadku gdyby
zaden z kandydat6w nie spelnial wymagafi zatrudniajqcego.

7) Oferty os6b nie zakwaiifikowanyeh zostanq komisyjnie zniszczone.
8) Dodatkowe informacje mo2na uzyska6 pod nr tel. 58 686 - 40 - 98.

POWIATOWE CENTiUM MTODZIEiY
im. Marszetka J6zefa Pilsudskiego

GarczYn I
63-400 Koicierzyna, skr. prczt. 50

"/rfufr.
Wiestfw Baryla

Opublikowano w BIP-e iwywieszono na tablicy ogloszefi w dniu 10 lipca 2020 r


