l)yrektor Młodzieżowego Domu l(ultury w Pruszkowie ogłasza konkurs
na kandydatkę/a na stanowisko nauczycielki/a- instruktorki/a lub kierowniczki/ka chóru
]v h'młodzieżowymDomu Kultury w Pruszkowie, ul. Kościuszki 41.

dla którego organem prolvadzącl'm jest Powiat Pruszko\+ski.
[. ]VymBgania forma]ne
wykształcenie wyższe: muzyczne z przygotou,aniem pedagogicznym
doświadc.zenic w pracy na stanowisku dyrl'gcntki/a chóru (min. 2 lata)

minimum 2-letnie doświadczenie pracy z dziećmi i młodzieżą

2. Warunki pracy:

1. nastanowisku:
nauczyciel/ka
-- instruktor/ka
miqsce wykonywania pracy: hlłodzieżowy Dom Kultury n' Pruszkowie
rozpoczęcie pracy: l lutego 2018 r.
podstawa zatrudnienia: umowa o pracę
wymiar etatu nauczyciela: 4/18

11. na stanowisku: kierow'nik/szka
.

midsce wykonywania pracy: blłodzieżowy Dom Kultury H Pruszkowie

'

rozpoczęcie pracy: l lutego 2018 r.

'

podstawa zatrudnienia: uinuva

e

wymiar: 12 godzin zegara\cych w miesiącu

c)n'ilnoprawna

3

e przygotowanie l przepro\x'adzenierekmtacli dzieci i młodzieży
'

prowadzenie zajęć

e czynny udział w wydarzeniach organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury

4. Wvillaaane dokumenty
+

życiorys (CV)

e

kserokopia świadectw; pracy

e

kscrokopia dyplomów potwierdzdących wykształcenie
kserokopię zaświadczeil o ukatączonychkursach

+

+

e

oświadczenie, że kandydat/ka nic był/a karany/a karą dyscyplinarne, o której mow:a w

art. 76 ust. l ustawyz dnia 26 stycznia1982 r. - Kara Nauczyciela(Dz. U. z 2017 r.
poz. 1] 89) lub w art. 140ust. l ustawyz dnia 27 lipca 2005 r. - Prawoo szkolnictwie
wyższym(Dz. U. z 2016 r. poz. 1842)
oświadczenie, żc kandydat/ka wyraża zgodę na przehvarzanie danych osobowa'ch
zgodnie z ustawąz dnia 29 sierpnia 1997r. o ochroniedanych osobowych(Dz. U. z
201 6 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu
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Zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie dokumentów osobiście lub pocztą do sekretariatu

MDK w Pruszkowie, u]. Kościuszki 4]. 05-800 Pruszków, do 22.01.2018 do godz. 14:00
w zamkniętej kopercie z dopiskiem. ,,(Zńeda a wo//le .v/a alt i$ka prac,: /lć7/1ć'c/e//rl,binstrŁtktorki/a luh kierow niczki/ka chóru"
Oferty,

które

wpłyną

po

upływie

terminu

nie

będą rozpatrywane.

Na

rozmowa'

kwalifikacyjne zostanązaproszonetylko wybrane osoby. Rozmowy odbędąsię między 25, a
29 stycznia.

Konkurs przeprowadzi

komika

konkursów:a powołana przez Dyrektora

l\młodzieżowego

Dotnu Kultury.
Pytania prosimy kierować na numer 22 759 93 80, od poniedziałku do piątku. w godzinach
IO:OO- 15:QO.

Młodzieżaw#o !)cmu Kultur w PnszkoŃe

.Jw ńh«h@.

u"Annan Maska-AdamcQ'k/

