
DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BABOROWIE 
OGŁASZA NABÓR 

Na stanowisko ANIMATOR KULTURY w Gminnym Ośrodku Kultury w Baborowie 
I Umowa: 

Umowa o pracę, pełny etat 
 
II Miejsce pracy: 

Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie, ul. Ratuszowa 2, 48-120 Baborów 
 
III Składanie ofert: 

- Osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury w Baborowie: ul. Ratuszowa 2, 48-120 Baborów 
- Pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie, ul. Ratuszowa 2, 48-120 Baborów 
 

Wymagane dokumenty należy opatrzyć dopiskiem: „Nabór na stanowisko Animator kultury” 

Termin składania dokumentów: od 29 września do 27 października 2022r., do godziny 13:00 (liczy 

się data wpływu do Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie oraz data stempla pocztowego). 

 

IV Najważniejsze zadania: 

1. Planowanie kalendarza imprez i propozycji programowych w GOK w Baborowie, w tym: 

organizacja imprez i wydarzeń; 

2. Edukacja kulturowa, przygotowanie, organizacja i prowadzenie zajęć, wydarzeń, konkursów, 

warsztatów; 

3. Inicjowanie działań amatorskich ruchu artystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem 

interesujących i wartościowych zjawisk kulturalno-artystycznych; 

4. Koordynacja edukacji kulturalnej w zakresie realizacji działań edukacyjnych, tworzenie 

projektów kulturalnych, nawiązywanie współpracy z instruktorami i środowiskiem 

artystycznym; 

5. Inspirowanie powstawania i prowadzenie działalności nowych grup oraz kół artystycznych, kół 

zainteresowań; 

6. Utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z organizacjami i grupami nieformalnymi 

współpracującymi z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Baborowie, zbieranie informacji  

o oczekiwaniach i potrzebach kulturalnych społeczności; 

V Wymagania niezbędne: 

1. Wykształcenie: średnie/wyższe (mile widziane artystyczne); 

2. Zainteresowanie artystyczne; 

3. Predyspozycje do pracy w środowisku lokalnym; 

4. Predyspozycje lub doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalno-

oświatowej; 

5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 

6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku; 

7. Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych; 

8. Dyspozycyjność, gotowość do pracy o różnych porach dnia, w różne dni tygodnia; 

9. Prawo jazdy kat. B; 

 



VI Predyspozycje osobowościowe: 

1. Samodzielność i zaangażowanie 

2. Odpowiedzialność, rzetelność, skrupulatność 

3. Kreatywność, pomysłowość 

4. Komunikatywność i wysoka kultura osobista 

5. Dobra organizacja czasu pracy oraz umiejętność pracy w zespole 

6. Duża motywacja do pracy 

7. Odporność na stres 

8. Otwartość do zdobywania kompetencji zawodowych 

VII Oferujemy: 

1. Umowę o pracę 

2. Współuczestniczenie w kreowaniu oferty kulturalnej 

3. Możliwość wdrażania własnych pomysłów i rozwoju zawodowego 

VIII Wymagane dokumenty: 

1. List motywacyjny; 

2. CV (zawierające klauzule RODO); 

IX Inne informacje: 

Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie, zastrzega sobie prawo do sprawdzenia kompetencji 

pracownika, możliwość zawarcia umowy na okres próbny i ewentualnych umów na czas określony. 

 

Administratorem danych osobowych uczestnika naboru w rozumieniu przepisów rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, 
jest Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie. 
 

Uwaga: List motywacyjny oraz CV powinny być własnoręcznie podpisane.  

 

 

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury  

w Baborowie 
Aleksandra Bolik 


