
Wójt Gminy Brzeźnio 

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:  

Kierownik Gminnego Centrum Rekreacyjno - Szkoleniowego  w Kliczkowie Wielkim    

w niepełnym wymiarze pracy tj. 1/2 etatu 

 

I. Wymagania niezbędne:  
1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych. 

2. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego  

i za przestępstwa skarbowe. 

3. Nieposzlakowana opinia. 

4. Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: pedagogika, zarządzanie, ekonomia, 

kulturalno-oświatowe, bibliotekoznawstwo).  

5. Co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności 

gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku. 

6. Wiedza z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej i przepisów wykonawczych do w/w ustaw oraz ogólna wiedza  

z zakresu finansów samorządowych i prawa pracy. 

  

II. Wymagania dodatkowe:  
1. Kursy, szkolenia, posiadanie uprawnień specjalistycznych przydatnych do wykonywania 

pracy na stanowisku kierownika jednostki organizacyjnej gminy. 

2. Podstawowa znajomość przepisów prawnych w zakresie funkcjonowania samorządu 

terytorialnego. 

3. Znajomość języka obcego. 

4. Umiejętność kierowania pracą zespołu. 

5. Znajomość obsługi komputera. 

6. Dyspozycyjność do pracy w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w dni wolne 

od pracy. 

7. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowisk kierowniczych 

  

III. Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku będzie  

należało m.in.:  
1. Kierowanie całokształtem działalności Centrum Rekreacyjno - Szkoleniowego jako 

gminnej jednostki organizacyjnej i reprezentowanie jej na zewnątrz. 

2. Zapewnienie społeczeństwu Gminy powszechnego dostępu do usług teleinformatycznych. 

3. Tworzenie warunków do zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, zajęć edukacyjnych, 

sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

4. Pomoc bezrobotnym w poszukiwaniu pracy i tworzeniu własnych firm. 

5. Współdziałanie w organizowaniu imprez kulturalnych i sportowych na terenie gminy. 

6. Promocja Gminy. 

7. Organizowanie kursów, szkoleń i konferencji. 

8. Praca w godzinach popołudniowych ( dyspozycyjność w soboty i niedziele). 

9. Współpraca ze szkołami podstawowymi, bibliotekami i GOK. 

10. Szczegółowy zakres czynności zostanie określony zakresem obowiązków. 

 
 

 



IV. Wymagane dokumenty: 
1. Wypełniony kwestionariusz osobowy.  

2. Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, w tym posiadane 

certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia ukończonych kursów, szkoleń itp. w merytorycznym 

kierunku i  staż pracy. 

3. List motywacyjny, CV. 

4. Oświadczenie o niekaralności.  

5. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych. 

6. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na  wskazanym 

stanowisku. 

  
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w Sekretariacie 

Urzędu Gminy Brzeźnio  ul. Wspólna 44; 98-275 Brzeźnio lub listem poleconym na adres 

Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 grudnia 2010 r. do godz. 15.30.  

 Na kopercie proszę dopisać słowa " Nabór - Kierownik Gminnego Centrum 

Rekreacyjno-Szkoleniowego przy Szkole Podstawowej w Kliczkowie Wielkim". 

  

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą 

rozpatrywane. 

  

Do dokumentów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych  

tj. klauzulę: " 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 (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926   

z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U.  

z  2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) ". 

  

    Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne postępowania rekrutacyjnego 

zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Brzeźnio (www.brzeznio.pl )  i na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy, a kandydaci spełniający 

wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie postępowania sprawdzającego. 

  

Brzeźnio, dnia  02 grudnia 2010 r.   

                                                                                                        

 

 

                                                                                                        Wójt Gminy 

                                                                                                     ( - )  mgr  Dorota  Kubiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


