
Rzekuń, dnia 4 października 2011 r.

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko 

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu 

Wójt  Gminy  Rzekuń  zaprasza  osoby  zainteresowane  funkcją  Dyrektora  Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Rzekuniu do składania ofert. 

I. Wymagania niezbędne na wskazanym stanowisku pracy:
1. Wykształcenie  wyższe  magisterskie  oraz  kwalifikacje  bibliotekarskie  uprawniające 

do pracy na stanowiskach bibliotekarskich.

2. Co najmniej 5 letni staż pracy.

3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.

4. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

5. Nieskazanie  prawomocnym  wyrokiem  sądu  za  umyślne  przestępstwo  ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem 
środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 
2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).

7. Dysponowanie wiedzą i doświadczeniem w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków 
finansowych na działalność kulturalną.

8. Umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników.

9. Znajomość  zasad  funkcjonowania  instytucji  kultury  oraz  obowiązujących  zasad 
ekonomiczno-księgowych.

II. Wymagania dodatkowe:
1. znajomość i obsługa programów komputerowych pakietów biurowych, umiejętność 

korzystania z Internetu i poczty elektronicznej,

2. poczucie odpowiedzialności, 

3. komunikatywność,

4. wysoka kultura osobista. 

III.  Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV) i list motywacyjny.

2. Koncepcja  programową  funkcjonowania  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  z  dwoma 
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filiami jako instytucji kultury. 

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 

4. Kserokopie dyplomów i świadectw dokumentujących posiadane kwalifikacje.

5. Dokumenty  potwierdzające  doświadczenie  zawodowe z  uwzględnieniem osiągnięć 
w tym zakresie.

6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw 
publicznych.

7. Oświadczenie  kandydata,  że  nie  był  skazany  prawomocnym  wyrokiem  sądu 
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe.

8. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych 
związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 
pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).

Po  analizie  złożonych  ofert,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  koncepcji  funkcjonowania 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu, wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę. 
O terminie  rozmowy zostaną zawiadomione telefonicznie.

Dokumenty  aplikacyjne:  list  motywacyjny  oraz  CV  z  uwzględnieniem  dokładnego 
przebiegu  kariery  zawodowej,  powinny  być  opatrzone  klauzulą:  „Wyrażam  zgodę 
na przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy  dla  potrzeb 
niezbędnych  do  realizacji  procesu  rekrutacji  zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  29.08.1997  r. 
o ochronie danych osobowych (Dz.  U.  z  2002 r.  Nr 101,  poz.  926)  oraz  ustawą  z dnia 
21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”.

Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem 
„Oferta  na  stanowisko  Dyrektora  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w  Rzekuniu”  drogą 
pocztową lub osobiście w sekretariacie UG do dnia 18 października 2011 r. do godz. 1300. 
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Rzekuniu. Oferty złożone 
po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe  informacje  można  uzyskać  u  Sekretarza  Gminy  Krzysztofa  Żebrowskiego  nr 
tel. 501 514 422 lub 29 761-73-01 wew. 33 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 
Urzędu.

Wójt

mgr Stanisław Godzina
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