Prezydent Wrocławia
ogłasza otwarty konkurs na kandydata
na stanowisko dyrektora Wrocławskiego Teatru Lalek
Kandydaci na stanowisko Dyrektora Wrocławskiego Teatru Lalek z siedzibą przy pl.
Teatralnym 4, 50-951 Wrocław winni spełniać następujące kryteria:
1. Niezbędne wymagania:
1) wykształcenie wyŜsze,
2) co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
3) doświadczenie i znajomość specyfiki pracy w teatrze lalek,
4) umiejętność kierowania zespołem oraz zdolności menedŜerskie i organizatorskie,
5) opracowanie koncepcji funkcjonowania i rozwoju Teatru,
6) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury
i finansów publicznych,
7) znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudŜetowych środków
finansowych,
8) doświadczenie w zakresie realizacji projektów,
9) spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na
stanowisku kierowniczym,
10) niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
11) wobec kandydata nie toczy się postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie,
12) brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005
r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.).
2. Dodatkowymi atutami kandydata będą:
1) co najmniej 5-letni staŜ pracy w podmiocie działającym w sferze kultury,
2) doświadczenie w opracowywaniu lub realizacji projektów kulturalnych,
finansowanych ze źródeł pozabudŜetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej,
3) znajomość języków obcych,
4) ukończone studia podyplomowe, szkolenia, kursy w zakresie związanym
z kierowaniem instytucją kultury.
3. Kandydaci na stanowisko dyrektora składają w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Wrocławskiego Teatru Lalek” oraz
adresem zwrotnym i numerem telefonu następujące dokumenty:
1) pisemne zgłoszenie się do konkursu wraz z listem motywacyjnym kandydata na
stanowisko dyrektora Wrocławskiego Teatru Lalek,
2) Ŝyciorys z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i osiągnięć,
dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (odpisy
dyplomów, świadectw, certyfikatów itp.),
3) dokumenty potwierdzające staŜ pracy i doświadczenie (odpisy świadectw pracy
lub zaświadczenia itp.),
4) pisemne opracowanie koncepcji funkcjonowania i rozwoju Wrocławskiego Teatru
Lalek,
5) oświadczenie o braku zdrowotnych przeciwwskazań do zajmowania stanowiska
kierowniczego,
6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo
skarbowe,
7) oświadczenie, Ŝe przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub
o ubezwłasnowolnienie,
8) oświadczenie, Ŝe kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych
związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w ustawie

z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych,
9) oświadczenie o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych.
Do oferty mogą być dołączone dokumenty potwierdzające dorobek naukowy
i organizacyjny, w szczególności w dziedzinie kultury, a takŜe opinie, rekomendacje i inne
informacje o dorobku zawodowym lub stopniu znajomości języka obcego.
WyŜej opisaną ofertę naleŜy składać osobiście w siedzibie lub przesyłać na adres: Urząd
Miejski Wrocławia, Wydział Organizacyjny i Kadr, pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław
w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia (decyduje
data stempla pocztowego).
Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w ciągu sześćdziesięciu dni od terminu
składania ofert.

O dopuszczeniu do konkursu lub odrzuceniu oferty z powodów formalnych oraz
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zainteresowani zostaną poinformowani pisemnie lub
telefonicznie przez komisję konkursową.
Wszelkie informacje o warunkach organizacyjno-finansowych instytucji moŜna uzyskać
w Wydziale Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia po uprzednim umówieniu dokładnego
terminu pod nr tel. 71-777-83-77.

