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Zarząd Województwa Wielkopolskiego
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

dyrektora Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu
pl. Wojciecha Bogusławskiego 1, 62-800 Kalisz
na czas określony – 3 sezony artystyczne

1. Wymagane kwalifikacje kandydatów:

1. niezbędne:

1. wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne,
2. co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych związanych z działalnością kulturalną lub w prowadzeniu projektów

kulturalnych;

2. preferowane:

1. znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu,
2. znajomość zasad oraz przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania i finansowania instytucji kultury,
3. doświadczenie i znajomość specyfiki pracy w teatrze repertuarowym,
4. doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych;

3. dodatkowe:

1. znajomość języka obcego,
2. ukończone studia podyplomowe, szkolenia lub kursy związane z zarządzaniem kulturą i/lub z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

2. Wymagane dokumenty:
1. pisemne zgłoszenie do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w

Kaliszu;
2. autorska koncepcja programowo-organizacyjna Teatru o objętości maksymalnej 10 stron A4, dostarczona w formie pisemnej,

zawierająca między innymi:

ramowy program działalności instytucji na 3 sezony artystyczne,
sformułowanie misji i celów strategicznych,
opis optymalizacji pracy i zatrudnienia,
plan gospodarowania środkami finansowymi, w tym pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych,
opis efektywnego wykorzystania zasobów Teatru,
plan współpracy z samorządami terytorialnymi województwa wielkopolskiego oraz innymi podmiotami ze sfery publicznej i niepublicznej, w tym
organizacjami pozarządowymi;

3. życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;
4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
5. kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej oraz co najmniej        5-letnie doświadczenie na stanowiskach

kierowniczych związanych z działalnością kulturalną lub w prowadzeniu projektów kulturalnych;
6. 2 rekomendacje od osób związanych ze środowiskiem kultury, wystawione dla uczestnika w związku z udziałem w przedmiotowym konkursie;
7. oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
9. oświadczenie, że uczestnik nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe;
10. oświadczenie, że uczestnik nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych 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 2013
r., poz. 168 ze zm.);

11. oświadczenie, że uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922) w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach lub przesyłać na adres:

Departament Kultury
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań (pokój nr 333)

w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. do 15 lutego 2017 r., do godz. 15:30, z podanym imieniem i nazwiskiem,
adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu –
NIE OTWIERAĆ”.

Celem umożliwienia kontaktu Urzędu z uczestnikiem przed otwarciem ofert, wskazane jest podanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu poczty
elektronicznej uczestnika na kopercie.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w
Poznaniu. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą poddane procedurze konkursowej.

Dokumenty wymienione w punktach II.1-3 oraz II.7-11 muszą być podpisane przez zgłaszających się do konkursu.
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4. Informacje dodatkowe:
1. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Zarząd Województwa Wielkopolskiego powoła Komisję Konkursową, zgodnie z

art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz.
406 ze zm.) i określi tryb jej pracy.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników,

II etap – rozmowy kwalifikacyjne.

3. Kandydat/kandydaci wyłoniony/-eni w postępowaniu konkursowym zostanie/-ą przedstawiony/-eni Zarządowi Województwa Wielkopolskiego do
akceptacji.

4. O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie.
5. Przez złożenie dokumentów uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej określonej w niniejszym ogłoszeniu.
6. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi w ciągu 60 dni po upływie terminu składania ofert.
7. Dodatkowe informacje, w tym informacje o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego

w Kaliszu, można uzyskać w Departamencie Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al.
Niepodległości 34, tel.: 61 626 68 80, e-mail: dk.sekretariat@umww.pl.

Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie

bezpośredni link do strony www
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