
ŁDK.1102.1.2022       Łask, dnia 22.06.2022 r. 

 

Dyrektor Łaskiego Domu Kultury w Łasku ogłasza nabór na stanowisko: 

Instruktor kulturalno - wychowawczy 

w Łaskim Domu Kultury, ul. Narutowicza 11, 98 – 100 Łask 

 

1. Wymiar zatrudnienia: umowa o pracę,  pełny etat 

2. Miejsce wykonywania pracy: Łaski Dom Kultury w Łasku, ul. Narutowicza 11  

3. Wymagania niezbędne:  

- obywatelstwo polskie 
- wykształcenie wyższe na kierunkach humanistycznych lub zaświadczenie z uczelni o 
kontynuacji nauki na wyższej uczelni, 
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
- niekaralność sądowa za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe, 
- znajomość obsługi komputera: pakietu MS Office,  programu graficznego,  
- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku, 
- znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 
- doświadczenie w pracy projektowej. 
 
4. Dodatkowe wymagania:  

- umiejętność pracy w zespole, mile widziane doświadczenie w kierowaniu zespołem, 
- zainteresowania i umiejętności artystyczne, 
- kreatywność, sumienność, wysoka dyspozycyjność, 
- rzetelność i punktualność, samodzielność i samoorganizacja pracy, 
- umiejętność współpracy z różnymi podmiotami i środowiskami, 
- mile widziana podstawowa wiedza z zakresu księgowości i kadr. 
 
5. Zakres wykonywanych zadań:  

- inicjowanie, organizowanie i koordynowanie wydarzeń z zakresu działalności kulturalnej, 
- współpraca ze środowiskiem lokalnym, z organizacjami i stowarzyszenia działającymi w sferze 
kultury, 
- koordynowanie i prowadzenie zajęć stałych dla dzieci i dorosłych, 
- pomoc w opracowywaniu i realizacji planu pracy ŁDK, 
- zabezpieczenie czasu wolnego dla różnych grup wiekowych, 
- upowszechnianie szeroko pojętej kultury w zakresie amatorskiego ruchu artystycznego, 
twórczości ludowej i pielęgnowanie tradycji regionalnej. 
 

 



 

6. dokumenty i oświadczenia: 

• CV – Curriculum Vitae, 
• list motywacyjny,  
• oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowania w/w stanowiska. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być zaopatrzone podpisaną klauzulą: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                              
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

7. Termin i miejsce składania dokumentów: do 29.06.2022, zgłoszenia prosimy przesyłać 
drogą elektroniczną na adres: m.kelnerowska@laskidomkultury.com.pl lub składać osobiście                
w Łaskim Domu Kultury, ul. Narutowicza 11, 98-100 Łask od pn. do pt. w godz. 8:00 – 16:00. 

8. Termin rozmowy kwalifikacyjnej: ustalony zostanie telefonicznie po zakończeniu 
pierwszego etapu rekrutacji. 

9. Informacja o terminie objęcia stanowiska i warunkach zatrudnienia: praca od 11.07.2022 

10. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Łaskiego Domu Kultury. 

 
 
        Dyrektor Łaskiego Domu Kultury 

 

               Magdalena Kelnerowska  

 

 
 
 
          


