
Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem poszukuje osoby na stanowisko: 

Animator Kultury 

Wymiar czasu pracy: 1/1 etat 

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:  

1. Obywatelstwo polskie; 

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

3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;  

4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku;  

 

Wymagania dodatkowe:  

1. Ukończona szkoła średnia bądź studia wyższe, preferowane w dziedzinie animacji 

społeczno-kulturalnej lub sztuki; 

2. Dysponowanie wiedzą i doświadczeniem w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków 

finansowych na działalność kulturalną w tym z programów Unii Europejskiej;  

3. Prawo jazdy kat. B; 

4. Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Internet) oraz sprzętu biurowego;  

5. Uprawnienia pedagogiczne lub specjalistyczne do samodzielnego prowadzenia zajęć  

z dziećmi i młodzieżą w zakresie animacji społeczno-kulturalnej; 

6. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela z dziedziny 

sztuki i kultury, animatora kultury, opiekuna w świetlicy lub inne; 

7. Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra 

organizacja czasu pracy; 

8. Umiejętność organizacji pracy;  

9. Kreatywność, dyspozycyjność, komunikatywność, i odporność na stres;  

10. Umiejętność pracy z grupami dziecięcymi, młodzieżowymi, artystycznymi;  

11. Preferowana znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego w stopniu komunikatywnym;  

 

Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku animatora kultury:  

1. Opracowywanie kalendarza imprez kulturalnych dla Gminnego Ośrodka Kultury  

w Krzywem oraz Gminy Suwałki;  

2. Pozyskiwanie i rozliczanie środków pozabudżetowych (w tym unijnych) na cele statutowe 

Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem;  

3. Organizowanie imprez sportowo-kulturalnych na terenie gminy Suwałki;  



4. Prowadzenie i organizacja zajęć z zakresu animacji społeczno-kulturalnej lub sztuki (m. in. 

muzyka, plastyka, taniec, teatr bądź inne); 

5. Współpraca z instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, sportowymi, zespołami 

amatorskimi, stowarzyszeniami, artystami i twórcami, organami Gminy Suwałki, oraz 

obiektami, o których mowa w § 4 ust 3 Statutu GOK w Krzywem jak również  

z mieszkańcami Gminy Suwałki,  

6. Wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów 

wewnętrznych wydanych przez Dyrektora jednostki związanych z funkcjonowaniem 

jednostki i wynikających z zakresu działań na stanowisku pracy.  

 

Wymagane dokumenty:  

1. CV,  

2. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,  

3. List motywacyjny,  

4. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie świadectw pracy oraz dyplomów 

potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,  

5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,  

6. Aktualne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,  

7. Aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie  

o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, 

przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,  

8. Oświadczenie o stanie zdrowia stwierdzające zdolność do pracy na wskazanym 

stanowisku,  

9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w materiałach aplikacyjnych 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.  

 

Informacje dodatkowe:  

1. Informacji dot. rekrutacji udziela: Pani Aneta Perkowska, tel. 87 735 33 35, 884 924888 

oraz Kamila Sieczyńska, tel. 87 735 33 32, 884 093 888, Gminny Ośrodek Kultury  

w Krzywem, Krzywe 91, 16-402 Suwałki;  

2. Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być własnoręcznie 

podpisane,  



3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem 

„Animator Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem” do 3 stycznia 2020 r. do godz. 

16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzywem, Krzywe 91, 16-402 Suwałki (liczy się data 

i godzina wpływu),  

4. Osoby spełniające wymagania określone powyżej zaproszone zostaną na rozmowę 

kwalifikacyjną (o terminie i miejscu rozmowy kandydaci zostaną poinformowani 

telefonicznie lub korespondencyjnie),  

5. Wymiar czasu pracy – pełen etat.  

 

 


