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OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO 
 

DYREKTOR CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W ZŁOTYM STOKU 
ogłasza nabór na wolne stanowisko 
PRACOWNIKA OBSŁUGI KLIENTA  

 
1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE 

1) Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych 
2) Niekaralność  
3) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku 
4) Wykształcenie minimum średnie 
5) Odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę 
6) Zdolność i otwartość w komunikowaniu się 
7) Dyspozycyjność 
8) Wysoka kultura osobista 
9) Biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych 
10)  Samodzielność 

 
2. WYMAGANIA DODATKOWE 

1) Znajomość historii miasta i gminy Złoty Stok 
2) Prawo jazdy kat. B 
3) Znajomość języków obcych: angielski, czeski, niemiecki  
4) Znajomość i obsługa portali społecznościowych 
5) Umiejętność pracy w grupie dzieci i młodzieży  
6) Umiejętność organizacji pracy 

 
3. ZAKRES OBOWIĄZKÓW 

1) sprzedaż biletów, pamiątek, koszulek itp. w Punkcie Informacji Turystycznej 
2) udzielanie informacji w punkcie IT, telefonicznie oraz za pomocą poczty 

elektronicznej z zakresu usług turystycznych i okołoturystycznych gminy 
Złoty Stok oraz gmin sąsiednich tj. atrakcji turystycznych, miejsc noclegu, 
punktów gastronomicznych, szlaków pieszych, rowerowych itd. 

3) udostępnianie osobom zainteresowanym dostępu do komputera internetu, 
map, ulotek, katalogów, rozkładów jazdy 

4) ścisła współpraca z właścicielami obiektów turystycznych, gastronomicznych, 
przewodnikami turystycznymi w celu gromadzenia i uaktualniania informacji 
przekazywanych osobom zainteresowanym, 

5) utrwalanie w pamięci turystów pozytywnego wizerunku gminy Złoty Stok, 
6) wykazywanie się w każdej sytuacji opanowaniem i grzecznością, 
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7) dbałość o czystość i porządek w PIT. 
 

WYMAGANE DOKUMENTY 

1) List motywacyjny 
2) Życiorys (CV) 
3) Wypełniony kwestionariusz osobowy 
4) Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż 

pracy oraz kwalifikacje 
5) Oświadczenie o niekaralność 
6) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 

korzystania z pełni praw publicznych 
 

4. INFORMACJE DODATKOWE 
1) Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy 

(1 etat). Poprzedzone umową na okres próbny (3 miesiące). 
2) Dokumenty przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą 

brane pod uwagę.  
3) O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania 

zostaną powiadomieni telefonicznie 
 

5. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie CENTRUM 
KULTURY I PROMOCJI W ZŁOTYM STOKU, ul. 3 Maja 10, 57-250 Złoty Stok, 
osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do 
CKiP) w terminie do 2.04.2018r. 


