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Ogłoszenie
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie poszukuje osoby do pracy na stanowisku pracownik gospodarczy i do obsługi wydarzeń

1. Wymiar pracy: 3/4 etatu (6 godzin dziennie). Praca w systemie równoważnym, z zastosowaniem
w razie potrzeby ruchomego czasu pracy.
Miejsce pracy: głównie Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie, inne miejscowości gminy Pelplin,
udział w wyjazdach organizowanych przez Ośrodek Kultury.

2. Główne zadania:
1) Sprzątanie obiektu Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie (utrzymywanie czystości
pomieszczeń biurowych, pracowni, sali widowiskowej, zaplecza, obejścia),
2) Realizacja zakupów art. spożywczych, przygotowywanie poczęstunku związanego z
organizacją wydarzeń,
3) Przygotowywanie sali i pomieszczeń do realizacji planowanych działań,
4) Obsługa szatni podczas organizowanych wydarzeń,
5) Dyżury i obsługa uczestników podczas zajęć edukacji kulturalnej i innych wydarzeń.

3. Oczekiwane wymagania:
1) Ukończona min. szkoła zawodowa,
2) Gotowość do pracy w różnych godzinach dnia, weekendy, święta (związana z charakterem
pracy w kulturze; równoważny czas pracy),
3) Dobry stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy fizycznej,
4) Podstawowa obsługa komputera lub gotowość do nauki,
5) Dobra organizacja pracy, rzetelność, zaangażowanie,
6) Mile widziane osoby z prawem jazdy,

7) Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny
2) CV (curriculum vitae)
3) świadectwa ukończenia szkół potwierdzających zdobyte wykształcenie lub ich odpisy
4) dokumenty potwierdzające kwalifikacje, ukończone szkolenia, kursy lub ich odpisy
5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
5. Miejsce i termin składania dokumentów: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 2a, 83-130

Pelplin lub na adres mok@pelplin.pl w terminie do dnia 19.02.2018 r.
6. Kontakt (pytania): tel. 58 536 14 52; lub 605 477 499; dyrektor@mok.pelplin.pl

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi
kandydatami, spełniającymi wymagania formalne.

