
DYREKTOR MIEJSKIEGO O ŚRODKA KULTURY W ZAMBROWIE 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

W CENTRUM KULTURY W ZAMBROWIE 

 

STARSZY INSTRUKTOR DS. UPOWSZECHNIANIA KINA. FILMOG RAF 
 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
- prowadzenie bieżących spraw Centrum Kultury związanych z upowszechnianiem kinematografii 
na terenie miasta Zambrów 
- planowanie i realizacja repertuaru kina 
- planowanie działań promocyjno reklamowych Kina 
- prowadzenie upowszechniania kultury filmowej wśród mieszkańców miasta 
- prowadzenie Dyskusyjnego Klubu Filmowego 
- prowadzenie spraw związanych z organizacją i prowadzeniem festiwalów filmowych, 
maratonów filmowych 
- budowanie filmoteki kina 
- prowadzenie strony internetowej kina 
 
Od Kandydatów oczekujemy: 
- wykształcenia wyższego magisterskiego (mile widziane studia związane z filmem) 
- przynajmniej 8-letniego doświadczenia na rynku pracy poprzedzonego świadectwami pracy 
- bardzo dobrej znajomości obsługi pakietu MS-Office 
- wysokiej kultury osobistej 
- szerokiej wiedzy z zakresu filmu i kinematografii 
- dokładności, sumienności, zaangażowania w powierzone obowiązki 
- prawa jazdy kat. B 
- dyspozycyjności 
 
Forma zatrudnienia: umowa o pracę, 1 etat 
 
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. 


