
Nabór na stanowisko instruktora ds. muzyki w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Białobrzegach

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach ogłasza nabór
na stanowisko instruktora ds. muzyki

1. Nazwa i adres jednostki:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach, ul. Kościelna 31, 
26-800 Białobrzegi

2. Określenie stanowiska:
Instruktor ds. muzyki

3. Rodzaj, czas i miejsce zatrudnienia:
Umowa o pracę na czas określony z  możliwością przedłużenia na czas
nieokreślony, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach

4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania kwalifikacyjne stawiane kandydatom:

• Doświadczenie, predyspozycje i umiejętności w zakresie nauki gry
na instrumencie w trybie indywidualnym i grupowym,

• Umiejętności i doświadczeni w zakresie organizacji imprez 
oraz prezentacji umiejętności swoich wychowanków na scenie,

• Wysoka kultura osobista, kreatywność, komunikatywność,
• Niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego 

lub umyślne przestępstwo skarbowe, (oświadczenie),
• Pełna  zdolność  do  czynności  prawnych  oraz  korzystanie  z  pełni

praw publicznych,
• Mile widziane wykształcenie kierunkowe,
• Doświadczenie w pracy pedagogicznej.

5. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

• Prowadzenie  indywidualnych  oraz  grupowych  zajęć  muzycznych  
z  zakresu  nauki  gry  na  wybranym  przez  uczniów  instrumencie,
będącym w ofercie dydaktycznej instruktora,



• Prezentacja  umiejętności  uczestników  zajęć  indywidualnych  
i  grupowych  na  koncertach,  festynach,  innych  wydarzeniach
artystycznych,

• Przygotowywanie uczestników zajęć do konkursów wewnętrznych 
i zewnętrznych,

• Montaż  nagłośnienia  i  obsługa  podczas  imprez  organizowanych  
i zlecanych przez MGOK,

• Doświadczenie  w  pracy  artystycznej  (animacja  kultury,
preferowane zajęcia muzyczne),

• Dobra organizacja pracy,
• Rzetelność i odpowiedzialność,
• Kreatywność,
• Odporność na stres,
• Komunikatywność,
• Koordynacja wydarzeń kulturalnych,
• Współpraca  z  pozostałymi  działami  MGOK-u  w  zakresie

realizowanych działań,
• Koordynacja merytoryczna i współpraca przy projektach 

i pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych,
• Promowanie MGOK-u.

6. Wymagane dokumenty:

1) List motywacyjny,
2) Życiorys ze zdjęciem – curriculum vitae,
3) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) Kserokopie  innych  dokumentów  o  posiadanych  kwalifikacjach,

uprawnieniach i umiejętnościach,
5) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych 

oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) Oświadczanie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane 

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) Oświadczanie  o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  danych

osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).



7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty  należy  złożyć  osobiście  w  sekretariacie  Miejsko-Gminnego
Ośrodka  Kultury,   ul.  Kościelna  31  w  Białobrzegach  do  15.02.2021  r.
włącznie  lub przesłać na adres mailowy:  mgok@bialobrzegi.pl W tytule
wiadomości proszę wpisać: NABÓR NA INSTRUKTORA MGOK-u. 
Dokumenty, które wpłyną do MGOK-u po upływie wskazanego terminu
będą rozpatrywane w drugiej kolejności.
Dodatkowych informacji dotyczących ogłoszenia można uzyskać 
pod numerem telefonu 48-613-23-70; 600-301-305. 

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Białobrzegach

mailto:mgok@bialobrzegi.pl

