
              Bytom, 21.09.2015 r. 
 

DYREKTOR 
Bytomskiego Ośrodka Edukacji 

przy ul. Żeromskiego 42 
w Bytomiu  

(Tel. 32 281 33 68)  
ogłasza nabór na stanowisko: 

 
   kierownik Galerii Motoryzacji i Techniki  

Bytomskiego Ośrodka Edukacji 
 
1. Wymagania niezbędne: 
 
a) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub 

państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, 
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
d) wykształcenie: wyższe, 
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku. 

 
 
2. Wymagania dodatkowe: 
 
a) umiejętność kierowania zespołem i organizacji pracy własnej, 
b) zdolność do planowania, analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole, 
c) umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych, 
d) komunikatywność, 
e) dyspozycyjność, 
f) znajomość tematyki szeroko rozumianej motoryzacji, 
g) doświadczenie w kierowaniu zespołem, 

 
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
 

1. Prowadzenie Galerii Motoryzacji i Techniki Bytomskiego Ośrodka Edukacji. 
2. Kierowanie pracą pracowników zatrudnionych w Galerii: 

a. Nadzór nad prowadzeniem kasy fiskalnej, sprzedażą biletów, rozliczaniem utargów 
i sporządzaniem raportów. 

b. Nadzór nad oprowadzaniem wycieczek, grup zorganizowanych oraz osób 
indywidualnych po galerii. 

3. Prowadzenie dokumentacji związanej z GMiT 
a. Sporządzanie okresowych raportów z pracy galerii i przedkładanie ich właściwym 

organom UM. 
b. Organizowanie i pozyskiwanie obiektów ekspozycyjnych oraz prowadzenie  ewidencji 

eksponatów . 
4. Organizowanie i współorganizowanie wystaw i imprez powiązanych z galerią 

a. Współpraca z mediami w zakresie udzielania informacji o galerii 
b. Umieszczanie na stronie internetowej BOE informacji i aktualnościach związanych z 

galerią 
5. Przekładanie Dyrektorowi BOE na bieżąco, pisemnie: 

a. ocenę stanu funkcjonowania galerii, (nie mniej niż raz w miesiącu)  
b. zapotrzebowanie na materiały potrzebne do funkcjonowania galerii, 



6. Współpraca ze stowarzyszeniami, klubami, organizacjami i innymi osobami 
(kolekcjonerami) w zakresie: pozyskiwania eksponatów i organizowania imprez 
tematycznych związanych z prowadzoną działalnością galerii. 

 
4. Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie: 
 
a) kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
b) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, 
c) oświadczenie o zdolności do czynności prawnych, 
d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy 

w zakresie niezbędnym do prowadzenia rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.),  

e) kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
f) C.V. 
g) listu motywacyjnego, 
h) kopii świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających okresy zatrudnienia.  
 
 
Druki kwestionariusza oraz oświadczenia znajdują się na stronie internetowej:  www.bip.um.bytom.pl 
(Zakładka - Oferty pracy – Druki do naborów), 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w godzinach 
pracy BOE (pon.-pt. od 7.00 do 15.00) w sekretariacie lub przesłać pocztą na adres: 
 

Bytomski Ośrodek Edukacji 
ul. Żeromskiego 42 

41-902  Bytom 
 
z dopiskiem: „Nabór na stanowisko kierownik Galerii Motoryzacji i Techniki Bytomskiego 
Ośrodka Edukacji” w terminie do dnia 2 października 2015 r. 
 
Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.  
Dokumenty aplikacyjne nieodebrane w terminie miesiąca od dnia rozstrzygnięcia konkursu zostaną 
protokolarnie zniszczone.  

 
Postępowanie kwalifikacyjne będzie prowadzone dwuetapowo. Drugim etapem po 
zweryfikowaniu złożonych aplikacji będzie rozmowa kwalifikacyjna. 
 
Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internatowej BIP Urzędu Miasta oraz na 
tablicy informacyjnej w siedzibie BOE w Bytomiu. 
 


