Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
KONSERWATOR
1. Nazwa i adres jednostki:
- Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy, ul. Kukurydziana 1A
2. Stanowisko:
- Konserwator – ½ etatu
3. Warunki pracy :
- Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy i podległe placówki na
terenie gminy Lubsza
- pierwsza umowa na okres próbny – 3 miesiące, następna na czas określony
4. Wymagania kwalifikacyjne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne,
c) niekaralność,
d) nieposzlakowana opinia
e) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku konserwator
f) doświadczenie na podobnym stanowisku
g) umiejętności techniczne i remontowo budowlane, umiejętności związane z obsługą
urządzeń
h) prawo jazdy kat. B
i) używanie własnego samochodu do celów służbowych
5. Wymagania dodatkowe:
a) dyspozycyjność
b) umiejętność pracy zarówno indywidualnej i w zespole
c) komunikatywność,
d) umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
e) odporność na warunki środowiska pracy
f) Umiejętność pracy bez stałego nadzoru,
6. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Wykonywanie prac naprawczo-remontowych w placówkach świetlic i
bibliotek gminy Lubsza w tym:
- drobne prace elektryczne ( naprawa i wymiana uszkodzonych gniazdek i kontaktów,
żarówek)
- prace związane z konserwacją urządzeń wod-kan
- prace remontowo-malarskie w zakresie podstawowym
- prace naprawcze związane ze sprzętem świetlicowym, bibliotecznym
3. Prace porządkowe przy budynkach świetlic tj. koszenie trawy
4. Obsługa elektronarzędzi.

5. Dbanie o stan techniczny powierzonego sprzętu i mienia.
7. Wymagane dokumenty:
1) życiorys - curriculum vitae oraz list motywacyjny – podpisany odręcznie,
2) kopia dowodu osobistego,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz innych
dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na
potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000)
8. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie
Ośrodka Kultury w Lubszy lub przesłać pocztą na adres:

Gminnego

Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy,
ul. Kukurydziana 1 A, 49-313 Lubsza
- z dopiskiem „Nabór na stanowisko Konserwator”
w terminie do dnia 30 września 2019 r. włącznie, w godzinach: od 7.00 do
15.00.
- Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Kultury po w/w terminie nie będą
rozpatrywane.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77 411 86 16
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie
GOK w Lubszy oraz siedzibie Urzędu Gminy Lubsza, na stronie internetowej GOK w
Lubszy (www.goklubsza.pl) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy

