Tychy, dnia 22 sierpnia 2017 r.
OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU
I. Zamawiający:
Miejskie Centrum Kultury w Tychach
ul. Bohaterów Warszawy 26, 43-100 Tychy
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest umowa zlecenie dla instruktorów ds. kulturalnych na
prowadzenie zajęć dla dzieci i dorosłych: rękodzieła artystycznego, plastycznych, sportowo –
rekreacyjnych (w tym tenis stołowy), teatralnych, tanecznych, świetlicowych.
Zakres czynności i obowiązków:
1. Prowadzenie systematycznych zajęć dydaktycznych z dziećmi lub dorosłymi.
2. Obowiązki poza dydaktyczne:
• opracowanie programu pracy we wszystkich formach, koordynacja programu na bieżąco,
 przygotowanie grupy do występów, wystaw, zawodów etc. co najmniej jeden raz w roku
• prowadzenie dokumentacji: dziennika pracy pozaszkolnej, gromadzenie dokumentacji nagród i
udziału w występach, wystawach, zawodach etc.
• kontakty z innymi podobnymi placówkami, mediami – przygotowywanie materiałów do prasy i
radia,
• planowanie zakupu potrzebnych materiałów do zajęć oraz ich zakup.
3. Dokumentacja fotograficzna oraz dostarczanie bieżących informacji o prowadzonych zajęciach,
organizowanych występach celem umieszczania ich na stronie www.kultura.tychy.pl oraz we
własnych mediach społecznościowych MCK Tychy.
4. Wykonywanie innych czynności zaleconych przez Dyrektora MCK oraz Koordynatora Klubu
Urbanowice zgodnie ze strukturą organizacyjną MCK.
5. Przestrzeganie przepisów BHP i dyscypliny pracy
6. Przestrzeganie tajemnicy służbowej
III. Termin i miejsce realizacji:
Termin: od 20 września do 31 grudnia 2017 r. w wymiarze czasowym 2 godz. w tygodniu: środa –
piątek w przedziale czasowym od 15.30 do 19.30 (szczegółowy czas pracy do ustalenia z Dyrektorem
MCK). W przypadku instruktora świetlicy praca 2 godziny dziennie od środy do piątku w godz. od
16.00 – 18.00 (łącznie 6 godzin).
Miejsce: Klub Urbanowice MCK, ul. Przejazdowa 8
IV. Wymagane dokumenty:
 ukończone 18 lat;
 wykształcenie kierunkowe adekwatne do rodzaju prowadzonych zajęć wraz z kwalifikacjami
pedagogicznymi (studia lub kurs pedagogiczny)
 co najmniej trzyletni staż pracy dydaktyczno – wychowawczej lub opiekuńczo –
wychowawczej uzyskane w okresie ostatnich 15 lat
 zaświadczenie/oświadczenie (dot. nauczycieli) o niekaralności
V. Kryterium wyboru kandydata – doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu zajęć dla dzieci i
młodzieży
Ofertę należy przesłać e-mailem na adres: klub@mck.tychy.pl lub złożyć osobiście w biurze Klubu
Wilkowyje MCK do dnia 08 września 2017 r. do godz. 13.00.
Dane kontaktowe:
Małgorzata Król
Miejskie Centrum Kultury w Tychach Klub Wilkowyje ul. Szkolna 94, 43-100 Tychy
Tel. 691 770 344 lub 32 227 26 22 w godz. od 12.00 do 16.00

