ОГОЛОШЕННЯ

про конкурс за контрактом на заміщення посад згідно Закону України № 955-VІІІ
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження
контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення
керівників державних та комунальних закладів культури»

Відділ культури, національностей та релігій Бородянської районної державної
адміністрації оголошує конкурс на заміщення посад:

-

директора Палацу культури ім. Т.Г.Шевченка

-

директора централізованої бібліотечної системи

-

завідуючої районною дитячою бібліотекою

-

директора Немішаєвського міського будинку культури

-

завідуючої Немішаєвською бібліотекою-філіалом

-

директора Пісківського міського будинку культури

-

завідуючої Пісківською бібліотекою-філіалом № 1
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-

завідуючої Пісківською бібліотекою-філіалом № 2

Загальні вимоги до кандидата:

Вища освіта, стаж роботи в галузі культури не менше 3 років, володіння державною
мовою та здатністю за своїми діловими та моральними якостями, освітнім та професійним
рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Особа, яка бере участь у конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу
подає такі документи:

§ заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних
відповідно до Закону України &quot;Про захист персональних даних&quot;;

§ автобіографія, що містить прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць, рік і місце
народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність,
посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах),
контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв'язку,
відомості про наявність чи відсутність судимості;

§ копія документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;
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§ два рекомендаційні листи довільної форми;

§ мотиваційний лист довільної форми.

Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адреси органу
управління у встановлений Законом строк.

Перелік документів є вичерпним. Особа може надати інші документи, які, на її думку,
підтверджують її професійні чи моральні якості.

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

Дата початку приймання документів: 30 днів з дня опублікування оголошення;

Документи приймаються за адресою:

смт. Бородянка, вул. Паркова, 1-а, Палац культури ім. Т.Г.Шевченка, відділ кадрів, тел.
(045) 77-5-15-50, e-mail: viddilkulturi @ meta . ua ;
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