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BURMISTRZ WOŁOMINA 
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
PARK KULTUROWY OSSÓW – WROTA BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU

UL. MATAREWICZA 148, OSSÓW GM. WOŁOMIN, 05-230 KOBYŁKA 

I. Stanowisko pracy – Dyrektor Parku Kulturowego Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

II. Niezbędne wymagania od kandydatów:
1) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie

       wyższym (preferowane wykształcenie: artystyczne, humanistyczne, ekonomiczne, zarządzanie 
       i marketing),

2) udokumentowany minimum 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 2 lata w jednostkach administracji 
samorządowej,

3) wiedza z zakresu:
• zarządzania kulturą,
• działalności i finansowania instytucji kultury, 
• finansów publicznych, samorządu terytorialnego i zamówień publicznych, prawa pracy,
• zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, w tym

funduszy Unii Europejskiej.
       4) doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych,

5) umiejętność kierowania zespołem oraz zdolności menadżerskie i organizacyjne,
6) posiadanie obywatelstwa polskiego,
7) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
8)  brak  skazania  prawomocnym  wyrokiem  sądu  za  umyślne  przestępstwo  ścigane  z  oskarżenia 
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9)  posiadanie nieposzlakowanej opinii,
10)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

       
III. Wymagania dodatkowe

1) znajomość języka obcego,
2) odbyte kursy, szkolenia, praktyki, staże z zakresu organizowania działalności kulturalnej, zarządzania 
instytucjami kultury,
3) dyspozycyjność, rzetelność, komunikatywność, wysoka kultura osobista,
4) kreatywność, odpowiedzialność, nastawienie na efekt pracy. 

     
IV. Zadania wykonywane na stanowisku

   
1) zarządzanie Parkiem Kulturowym Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku i reprezentowanie 
go na zewnątrz,
2) zadaniowy system pracy;
3)  współpraca  z  innymi  jednostkami  organizacyjnymi  i  pomocniczymi  Gminy  w  celu  realizacji  
ustawowych zadań,
4)  udział  w posiedzeniach komisji  Rady Miejskiej  (na wniosek Burmistrza)  oraz Rady Miejskiej  w 
zakresie  realizacji  zadań  związanych  z  działalnością Parku  Kulturowego  Ossów  -  Wrota  Bitwy 
Warszawskiej 1920 roku .



V. Wymagane dokumenty

1) pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Parku 
       Kulturowego Ossów - Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku (list motywacyjny),

2)   życiorys z charakterystyką dorobku zawodowego (c.v.),
3)   pisemne  opracowanie  autorskiej  koncepcji  funkcjonowania Parku  Kulturowego Ossów - Wrota 
Bitwy Warszawskiej 1920 roku  (max. 6 stron maszynopisu), w tym:
• sformułowanie misji i celów strategicznych,
• opis optymalizacji pracy,
• plan  gospodarowania  środkami  finansowymi  (w  tym  pozyskiwanie  środków  ze  źródeł 

zewnętrznych),
• opis efektywnego wykorzystania bazy lokalowej,
• plan  współpracy  z  samorządami  terytorialnymi  województwa  mazowieckiego  oraz  innymi 

podmiotami ze sfery publicznej i niepublicznej, w tym organizacjami pozarządowymi.
4)  kserokopie  dokumentów  poświadczające  wykształcenie  i  posiadane  kwalifikacje,  kserokopie 
dokumentów poświadczających staż pracy,
5) kserokopia dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie,
6) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie kandydata od kiedy może podjąć zatrudnienie,
8) oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii,
9)  aktualne  zaświadczenie  o  stanie  zdrowia  i  braku  przeciwwskazań  do  wykonywania  pracy 
na stanowisku kierowniczym,
10)  oświadczenie  kandydata  o  posiadaniu  pełnej  zdolności  do  czynności  prawnych 
oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  do 29 lutego 2016 roku

Wymagane dokumenty należy:
składać osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców ( parter ) stanowiska 1, 2 lub 3 –   Urząd Miejski w  
Wołominie ul. Ogrodowa 4 lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Wołominie    ul. Ogrodowa 4, 
05-200 Wołomin, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 

„Konkurs na  stanowisko dyrektora Parku Kulturowego Ossów - Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku ”.
Wymagane  dokumenty aplikacyjne,  w tym m.  in.  list  motywacyjny,  życiorys  zawodowy,  powinny być  
własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą:

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy  dla  potrzeb  
niezbędnych  do  realizacji  procesu  rekrutacji  zgodnie  z  ustawą  z  29.08.1997  roku  o  ochronie  danych  
osobowych (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21.11.2008 r.  o pracownikach  
samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1202).

Druki oświadczeń, wynikających z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych są do pobrania na stronie  
BIP Urzędu Miejskiego w zakładce Nabór pracowników.

Oferty,  które  wpłyną  do Urzędu po wyżej  określonym terminie  lub  będą  niekompletne  nie  będą 
rozpatrywane.

Wołomin, dnia  08 lutego 2016 r. 


