Zarządzenie Nr 33/V/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 21 kwietnia 2008 r.
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego
w Pleszewie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U.
z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)
Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zarządza, co następuje:
§1
Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Regionalnego w Pleszewie .
§2
1. Ustala się następujące wymogi kwalifikacyjne wobec kandydatów na dyrektora:
a)wykształcenie wyŜsze magisterskie, (preferowane: historia, historia sztuki, archeologia,
kulturoznawstwo)
b)5 letni staŜ pracy, w tym co najmniej 3 lata na stanowiskach związanych z prowadzeniem lub
organizowaniem działalności kulturalnej,
c)doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi,
d)niekaralność,
e)dobry stan zdrowia.
2. Kandydat zamierzający przystąpić do konkursu składa własnoręcznie podpisany wniosek
o przystąpienie do konkursu, zawierający: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu
kandydata oraz zwięzłe umotywowanie zgłoszenia swojej kandydatury.
3. Do wniosku kandydat zobowiązany jest dołączyć:
a)Ŝyciorys (CV), zawierający informacje o wykształceniu, ukończonych kursach, szkoleniach
i posiadanych kwalifikacjach, dokładny przebieg dotychczasowej pracy zawodowej, ewentualnie
działalności twórczej, społecznej lub publicystycznej ze wskazaniem najwaŜniejszych osiągnięć,
b)dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (dyplomy, świadectwa,
zaświadczenie o zakończeniu kursów, certyfikaty),
c)dokumenty poświadczające przebieg zatrudnienia (świadectwa pracy, zaświadczenia),
d)zaświadczenie o niekaralności, wydane nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed złoŜeniem wniosku
o dopuszczenie do konkursu,
e)zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub medycyny pracy o aktualnym stanie
zdrowia,
f)pisemne przedstawienie koncepcji funkcjonowania Muzeum,
4. Dopuszczalne jest przedłoŜenie kserokopii dokumentów wymienionych w ust. 3 pkt b–c.
§3
1.Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem podjęcia niniejszego zarządzenia.
2.Wniosek o przystąpienie do konkursu naleŜy złoŜyć w Sekretariacie Burmistrza w Ratuszu
Rynek 1 w Pleszewie, w terminie do dnia 14 maja 2008 r. – w godzinach pracy urzędu (decyduje
faktyczna data wpływu).

3.Wniosek wraz z załącznikami powinien zostać złoŜony w zamkniętej kopercie zaadresowanej
do Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dopiskiem: „Konkurs na dyrektora Muzeum”.
4.Komisja konkursowa przystąpi do rozpatrywania wniosków w dniu 19 maja 2008 r. o godzinie
12ºº .
5.Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje na dzień 28 maja 2008 r. .
6.Koperty złoŜone po terminie nie będą otwierane.
§4
1.Kandydata na stanowisko wyłoni komisja konkursowa, która zostanie powołana odrębnym
Zarządzeniem.
2.Komisja dokona otwarcia kopert i odrzuci kandydatów niespełniających wymogów formalnych
oraz kandydatów, którzy złoŜyli niekompletne wnioski.
§5
1.Wszyscy kandydaci zobowiązani są do osobistego przybycia na posiedzenie komisji w dniu 21
maja 2008 r., na godzinę 11ºº do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie.
2.Z kandydatami komisja przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydat będzie
przedstawiał swój dotychczasowy przebieg działalności zawodowej, społecznej i twórczej oraz
zarys koncepcji zarządzania Muzeum.
3.Komisja odrzuci kandydaturę osoby, która nie stawiła się na termin posiedzenia.
4.Komisja wyłoni kandydata na dyrektora Muzeum, który zostanie zaproponowany Burmistrzowi
wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru.
§6
1.Obsługę organizacyjną komisji zapewnia Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie.
2.Dodatkowych informacji o konkursie udziela Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.
3.Kandydaci mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Muzeum
– w tym celu naleŜy skontaktować się z Głównym Księgowym Muzeum Regionalnego
w Pleszewie .
§7
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie.

