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OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO 
 

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

PRZEWODNIK MIEJSKI  
 

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) Kreatywność 
7) Zdolność i otwartość w komunikowaniu się 
8) Dyspozycyjność 
9) Wysoka kultura osobista 

 
2. WYMAGANIA DODATKOWE 

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

 
3. ZAKRES OBOWIĄZKÓW 

1) oprowadzanie piesze uczestników zwiedzania Miejskiej Trasy 
Turystycznej wyznaczoną trasą, 

2) dostosowywanie programu zwiedzania miasta do wieku i wymagań 
turystów, 

3) przedstawianie miasta, poszczególnych jego obiektów lub danego terenu 
w sposób, który umożliwi turyście zachowanie w pamięci nie tylko jego 
obrazu, ale i w miarę pełnej wiedzy, 

4) przekazywanie informacji o geografii, historii, gospodarce, kulturze gminy 
Złoty Stok, 

5) udzielanie informacji dotyczącej okolicznych atrakcji turystycznych, miejsc 
noclegu i punktów gastronomicznych na terenie gminy i w jej najbliższym 
sąsiedztwie, 

6) powiązanie informacji o mieście, obiekcie lub terenie z historią, kulturą 
i geografią całego kraju, 

7) utrwalanie w pamięci turystów pozytywnego wizerunku gminy Złoty Stok, 
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8) dbanie o bezpieczeństwo turystów na trasie zwiedzania, 
9) wykazywanie się w każdej sytuacji opanowaniem i grzecznością,  
10)  zastępowanie pracownika obsługi klienta Punktu Informacji Turystycznej 

w razie jego nieobecności. 
 

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. 


