
 

Dobrońskie Centrum Kultury, 95-082 Dobroń ul. W. Witosa 1a, tel./fax 43 677 20 34 
 

Dyrektor Dobrońskiego Centrum Kultury  

ogłasza nabór na stanowisko instruktora tańca ludowego 

 
1. Wymagane kwalifikacje: 

1.1. wykształcenie wyższe, 

1.2. ukończony kurs z dziedziny tańca ludowego (instruktorski kurs kwalifikacyjny z dziedziny 

tańca ludowego), 

1.3. uprawnienia pedagogiczne uprawniające do prowadzenia (planowania i organizowania) 

zajęć z dziećmi i młodzieżą, 

1.4. przygotowanie praktyczne z zakresu tańca ludowego. 

 

2. Wymagania dodatkowe: 

2.1.umiejętność pracy w zespole, 

2.2. dobra organizacja czasu pracy, 

2.3. dyspozycyjność, 

2.4. komunikatywność, 

2.5. znajomość obsługi komputera. 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

3.1. prowadzenie zajęć tanecznych we wszystkich grupach wiekowych Zespołu,  

3.2. organizacja imprez artystycznych (w tym koncertów) w oparciu o repertuar i grupy 

artystyczne Zespołu, 

3.3. organizacja i udział w zgrupowaniach / warsztatach / festiwalach i koncertach Zespołu, 

3.4. doradztwo repertuarowe, metodyczne i warsztatowe amatorskiemu ruchowi tanecznemu 

Zespołu,  

3.5. aktywne uczestnictwo w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych na cele 

statutowe Zespołu, 

3.6. współpraca z instytucjami, szkołami, organizacjami w zakresie pozyskiwania nowych 

członków Zespołu oraz w zakresie upowszechniania tanecznej kultury ludowej, 

3.7. inne niezbędne dla właściwej pracy na ww. stanowisku. 

 

4. Wymagane dokumenty: 

4.1. list motywacyjny, CV – własnoręcznie podpisane, 

4.2. kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje 

kandydata, 

4.3. kserokopie dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia zawodowe kandydata. 

 

5. Czas pracy: umowa zlecenia, na zastępstwo (wtorki, piątki - do uzgodnienia) 

 

6. Termin i sposób składania dokumentów aplikacyjnych: do dnia 14.08.2019r. do godz. 16.00, 

osobiście lub drogą pocztową. Decyduje data wpływu do siedziby Dobrońskiego Centrum 

Kultury, ul. W. Witosa 1a, 95-082 Dobroń, z dopiskiem „Nabór na stanowisko instruktora tańca 

ludowego”. 

 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 
 

Dobroń, 14.06.2019 r. 



 

Dobrońskie Centrum Kultury, 95-082 Dobroń ul. W. Witosa 1a, tel./fax 43 677 20 34 
 

 

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli:  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z prowadzonym 

procesem rekrutacyjnym. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż zgoda może być 

w każdym momencie cofnięta (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE). 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:  

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest DYREKTOR DOBROŃSKIEGO 

CENTRUM KULTURY , adres e-mail: dck@dck.dobron.pl; 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Dominika Makowska, kontakt e-mail: 

dominika.rybak@outsourcing-iod.pl; 

3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego 

rozporządzenie o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 

1974 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 108) w celu rekrutacji do pracy w Dobrońskim 

Centrum Kultury; 

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji; 

4. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo 

do cofnięcia zgody. 

5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych. 

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu 

na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 

w formie profilowania. 

 

 


