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ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora Muzeum Śląskiego, 
40-005 Katowice, Al. W. Korfantego 3

Do obowiązków zastępcy dyrektora należeć będzie w szczególności kierowanie i nadzorowanie pracy Centrum Scenografii Polskiej - oddziału Muzeum Śląskiego w Katowicach, a w szczególności:
- ustalanie w uzgodnieniu z dyrektorem Muzeum Śląskiego założeń programowych Centrum Scenografii Polskiej, planów jego działalności merytorycznej i finansowej oraz analiza ich realizacji, programowanie działalności edukacyjnej Muzeum w zakresie właściwym dla CSP,
-  koordynacja działalności programowej Centrum Scenografii Polskiej,
- współpraca z instytucjami kultury, z podmiotami zajmującymi się ochroną, gromadzeniem i upowszechnianiem spuścizny sztuk widowiskowych, a także ze środowiskiem artystycznym w Polsce i za granicą w celu realizacji zadań z zakresu gromadzenia, przechowywania, opracowania naukowego i popularyzacji dokonań sztuki scenograficznej,
- udział w planowaniu i realizowaniu projektów wystawienniczych Muzeum Śląskiego.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach jest spełnienie następujących kryteriów:
	wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane studia humanistyczne obejmujące problematykę          co najmniej jednej z dziedzin: kultura, historia sztuki, teatr, plastyka, architektura, scenografia, muzealnictwo,
	3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w instytucjach kultury połączony z kierowaniem zespołem lub 3-letnie udokumentowane doświadczenie w kierowaniu  zespołem w zakresie realizacji projektów kulturalnych,
	 znajomość zagadnień związanych z historią, a także z upowszechnianiem plastyki scenicznej,
	znajomość aktów prawnych dotyczących instytucji kultury, w szczególności instytucji muzealnych,         a także zasad finansowych obowiązujących w tych instytucjach,
	znajomość języka obcego,
	dobry stan zdrowia,

niekaralność.
Mile widziane będzie dodatkowe wykształcenie z zakresu zarządzania kulturą, a także doświadczenie                 w realizacji projektów związanych z wystawiennictwem, upowszechnianiem kultury teatralnej                              oraz w pozyskiwaniu na ten cel środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.




2. Oferty składane przez kandydatów muszą zawierać:
1/ podanie z uzasadnieniem ubiegania się o stanowisko zastępcy dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach,
2/ kwestionariusz osobowy ze zdjęciem (druk załączony do ogłoszenia),
3/ życiorys z charakterystyką dorobku zawodowego,
4/ koncepcję działalności programowej Centrum Scenografii Polskiej,
5/ dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, świadectwa itp.),
6/ dokumenty potwierdzające staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu., dokumenty potwierdzające doświadczenie w kierowaniu zespołem itp.),
7/ oświadczenia (druk załączony do ogłoszenia):
a) że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
b) że kandydat 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 2005 r., Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),
c)  że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora Muzeum Śląskiego                       w Katowicach,
d)  że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe (np. opinie, rekomendacje).
Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w oryginale lub w formie odpisów poświadczonych urzędowo lub notarialnie za zgodność z oryginałem.
3. Konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach odbywa się                           z uwzględnieniem przepisów o dostępie do informacji publicznej.
4. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym   i dopiskiem: „KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA MUZEUM ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH NIE OTWIERAĆ” pod adresem: Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice lub składać osobiście                 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego (pok. 164) w terminie do 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego po terminie, nie będą rozpatrywane.
5. Warunkiem dopuszczenia do postępowania konkursowego jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów.
6. Zasady konkursu określa Regulamin konkursu na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego i opublikowany na stronie internetowej Województwa Śląskiego: www.slaskie.pl" www.slaskie.pl/konkursy/trwające/personalne.
7.  Konkurs przeprowadzony zostanie przez komisję powołaną przez Zarząd Województwa Śląskiego. 
8. Lista kandydatów dopuszczonych do procedury konkursowej zostanie opublikowana na stronie internetowej Województwa Śląskiego. O dopuszczeniu do procedury konkursowej oraz o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
9. Zapoznanie się kandydatów z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Muzeum Śląskiego              w Katowicach możliwe jest  w siedzibie instytucji: Al. W. Korfantego 3, 40-005 Katowice, tel. 32/25-99-804.
10.  Zwrot dokumentów złożonych do konkursu  nastąpi po jego  zakończeniu  i ogłoszeniu wyników.
11. Przewidywane rozstrzygnięcie postępowania nastąpi w ciągu dwóch miesięcy od daty upływu terminu składania ofert.
12. Informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Województwa Śląskiego: www.slaskie.pl/" www.slaskie.pl/konkursy /zakończone/personalne.


