
Nabór na stanowisko instruktora ds. muzyki w Opolskim Centrum Kultury 
___________________________________________________________________________ 

 

 Dyrektor Opolskiego Centrum Kultury w Opolu Lubelskim ogłasza 
nabór na stanowisko instruktora ds. muzyki 

 
1. Nazwa i adres jednostki: 
Opolskie Centrum Kultury, ul. Lubelska 30, 24-300 Opole Lubelskie 

2. Określenie stanowiska: 
instruktor ds. muzyki 

3. Rodzaj, czas i miejsce zatrudnienia: 
Umowa zlecenie, wrzesień 2016/czerwiec 2017, Opolskie Centrum Kultury 
w Opolu Lubelskim 

4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem. 

Wymagania kwalifikacyjne stawiane kandydatom: 

 wykształcenie wyższe muzyczne, 
 doświadczenie, predyspozycje i umiejętności w zakresie nauki gry na 

instrumencie w trybie indywidualnym i grupowym, 
 umiejętności i doświadczenie w zakresie organizacji własnego 

stanowiska pracy oraz pracy w zespole, 
 mile widziane doświadczenie w organizacji imprez oraz prezentacji 

umiejętności swoich wychowanków na scenie, 
 wysoka kultura osobista, kreatywność, komunikatywność, 
 niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwo skarbowe, 
 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 

publicznych. 

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. 



 
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) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z 
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
7) oświadczenie 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 Opolskiego Centrum 
Kultury, ul. Lubelska 30 w Opolu Lubelskim do 19.08.2016 r. włącznie lub 
przesłać na adres mailowy: sekretariat@ockopolelubelskie.pl W tytule 
wiadomości proszę wpisać: NABÓR NA INSTRUKTORA OCK.   
Dokumenty, które wpłyną do OCK po upływie wskazanego  terminu będą 
rozpatrywane w drugiej kolejności. 
Dodatkowych informacji dotyczących ogłoszenia można uzyskać pod 
numerem telefonu 81 827 2567. 

Dyrektor 

Opolskiego Centrum Kultury 

w Opolu Lubelskim 
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