Załącznik do Zarządzenia
Nr 71/2007 Wójta Gminy Pacanów
Z dnia 13 sierpnia 2007r.

Ogłoszenie o konkursie

Wójt Gminy Pacanów ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która:
1/posiada wykształcenie wyższe w zakresie organizacji i zarządzania w kulturze, pedagogiki kulturalno-oświatowej lub pedagogiki,
2/ posiada co najmniej 3–letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych. Preferencje dla osób posiadających takie doświadczenie w instytucjach kultury,                  
3/ posiada dobry stan zdrowia,
4/ ma pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych i nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne, 
5/ nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych /Dz.U. z 2005r. Nr  14, poz.114 z późn. zm./
6/ dysponuje wiedzą i doświadczeniem w zakresie pozyskiwania funduszy pozabudżetowych oraz realizacji projektów w zakresie kultury,
7/ posiada umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników,
8/ wykazuje się znajomością przepisów ustaw: o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych.
2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1/ list motywacyjny,
2/ koncepcja funkcjonowania Europejskiego Centrum Bajki,
3/ CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
4/ kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności,
5/ zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy,
6/ oświadczenia o spełnianiu wymagań o których mowa w pkt.1 ppkt. 4, 5, 
7/ oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych / Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami /,
8/ referencje.
3. Oferty należy składać w zamkniętych  kopertach z dopiskiem ” Konkurs na stanowisko Dyrektora Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie” w terminie do 20 września 2007r. w sekretariacie Urzędu  Gminy Pacanów, ul. Radziwiłłówka 2. 
4. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków – 26 września 2007r.
5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
6. Informacje o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Europejskiego Centrum  Bajki kandydaci mogą uzyskać w Urzędzie Gminy Pacanów u Sekretarza Gminy p. Kazimierza Zdziebko tel. 041/3765403 w.11.
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