
DYREKTOR MIEJSKIEGO O ŚRODKA KULTURY W ZAMBROWIE 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

W CENTRUM KULTURY W ZAMBROWIE 

 
BILETER, SPECJALISTA DS. WIDOWNI  

 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

− prowadzenie rezerwacji i sprzedaż biletów dla gości indywidualnych i grup 
zorganizowanych, 

− sprawdzanie ważności biletów przy wpuszczaniu widzów na salę, 
− udzielanie widzom informacji, 
− wskazywanie miejsca, które widz powinien zająć, 
− przedstawianie zainteresowanym widzom repertuaru kina, 
− wywieszanie afiszy, 
− dbanie o bezpieczeństwo widzów, utrzymanie porządku wśród publiczności, 
− organizacja i pomoc widzom przy ewentualnej ewakuacji, 
− rozliczanie utargu.  

 
Od Kandydatów oczekujemy: 

− dobrej umiejętności obsługi komputera, 
− umiejętności obsługi programu do rezerwacji i sprzedaży biletów (mile widziana), 
− przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 
− sumienności, 
− dokładności,  

 
Forma zatrudnienia: umowa o pracę, ½ etatu 
 
Wymagane dokumenty: 

1. list motywacyjny; 
2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej; 
3. kserokopie świadectw pracy; 
4. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) 
5. potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe 
6. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, referencje 

 
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,  CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z 
dnia 21listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U.z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).. 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie od dnia 
15.07.2011r. do 29.07.2011r. 
na adres:   Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, ul. Grunwaldzka 1, 18-300 Zambrów 
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko … w Centrum Kultury w 
Zambrowie” 
 
Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie po wyżej określonym 
terminie nie będą rozpatrywane. 
Otwarcie ofert nastąpi w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie 
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną dopuszczeni do II etapu. O terminie 
rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie i drogą mailową. 
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Zambrowie na ul. Grunwaldzkiej 1. 


