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Burmistrz Miasta Sochaczewa
oglasza nab6r na stanowisko

Naczelnika
Wydzialu Kultury,Turystyki

i Promocji Miasta
Urzgdu Miejskiego w Sochaczewie

1. Wymagania :

1.1. niezbgdne:
a. obywatelstwo polskie,
b. pelna zdolno66 do czynno6ci prawnych, korzystanie z pelni praw publicznych,
c. niekaralno66 za przestgpstwo popelnione z winy umySlnej,
d. nieposzlakowana opinia.
e. wyksztalcenie wyZszemagisterskie,
f. 5 letni staz pracy, w tym minimum 2 lata na stanowisku kierownicz).rn,
g. stan zdrowia pozwalaj4cy na zatudnienie na okre(lonym stanowisku.

1.2. dodatkowe:
a. znajomo56 przepis6w reguluj4cych dzialalno66 instytucji kultury ,
b. znajomo66 przepis6w dotycz4cych ochrony zab1tk6w,
c. umiejgtno66 zarz1dzania zespolem,
d. dyspozycy.inoS6.

2, Zadania na stanowisku obejmuj4 w szczeg6lno6ci :

a. monitorowanie dzialalno6ci instytucj i kultury,
b. przygotowywanie projekt6w dokument6w dot. tworzenia, l4czenia, przeksztalcania,

likwidacji instyucji kultury ,
c. opracowywanie rocznego planu imprez kulturalnych,
d. prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytk6w,
e- udzial w przegl4dach materialno-technicznych bazy j ednostek organi zacyjnych

miasta realizuj4cych zad,aria z zaktesu kultury,
f. tworzenie i zarz4dzanie programami promocji turystycznej Miasta,
g. koordynowanie dzialaf w zakresie przygotowania sezonu turystycznego,
h. realizowanie zafuh zwiqzanych z czlonkostwem Miasta w stowarzyszeniach

realizuj4cych zadania w zakresie turystyki i promocji turystycznej,
i. organizowanie wsp6lpracy krajowej i zagranicznej.

3. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzgdu, przewa2nie siedz4ca z przewagq
wysilku umyslowego, przy monitorze ekanow)ryn powyzel 4 godzin na dobg, dostgp
do budynku oraz toalet dostosowany do potrzeb os6b niepelnosprawnych, brak
oznaczefi dla niewidomych, brak specjalistycznych urz4dzeri umo2liwiaj4cych pracg osobom
niewidomym, niedoslysz4cym i gluchoniemym.

4. WskaZnik zatrudnienia niepelnosprawnych:

W miesi4cu poprzedzaj4cym datg upublicznienia ogloszenia wska'2nik zatrudnienia os6b
niepelnosprawnych w Urzgdzie Miejskim w Sochaczewie, w rozumieniu przepis6w
o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnieniu os6b niepelnosprawnych wynosil
co mjmniel 60/o.



5. Wymagane dokumenty :

odpis dyplomu ukoriczenia szkoly wyZszej,
C.V.,
list motywacyj ny,
inne dokumenty, potwierdzaj4ce posiadane uprawnienia i do6wiadcze'nie
zawodowe,

e. o6wiadczenie o niekaralno5ci,
f. o6wiadczenie o stanie zdrowia pozwalaj4cym na zajmowanie w/w stanowiska,
g. oSwiadczenie o *yra2eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych

w ofercie.

6. Oferty nalezy kierowa6 poczt4 na adres: Urz4d Miasta Sochaczewa, ul. I Maja 16,

96- 500 Sochaczew, lub sklada6 w Biurze Obslugi Klienta na parterze, w godzinach
pracy Urzqdu tj. 800 - 1600 , do dnia 7.07. 2017 r., w zakleionvch kopertach
z dopiskiem:

Nab6r na Naczelnika Wydzialu KTP

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie www.sochaczew.pl/bip oraz
na tablicy ogloszeri w Urzgdzie Miejskim w Sochaczewie.
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