
Dyrektor Krokowskiego  Centrum  Kultury w Krokowej ogłasza nabór na stanowiska 
Pracowników Punktów Informacji Turystycznej na sezon 2018 

 

I. Nazwa i adres jednostki: 
Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej, ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa 
 
II. Określenie stanowiska:  
Pracownik Punktu Informacji Turystycznej  
Praca w miejscowościach: Dębki, Białogóra, Karwieńskie Błota II 
 
III. Rodzaj umowy: umowa zlecenie na okres od 01.07.2018 r. do 31.08.2018 r.  
                                   (praca zmianowa, tydzień na tydzień) 

IV. Wymogi kwalifikacyjne:  

 bardzo dobra wiedza o Gminie Krokowa i o regionie, 
 dobra znajomość języka angielskiego, mile widziany drugi język obcy (niemiecki, rosyjski), 
 umiejętność obsługi komputera na poziomie dobrym, 
 umiejętność sprawnego wyszukiwania informacji w Internecie, 
 doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (obsługa klienta), 
 wykształcenie minimum średnie (preferowane wykształcenie turystyczne), 
 dyspozycyjność. 

V. Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku będącym przedmiotem naboru: 

 Udzielanie informacji turystycznych o Gminie Krokowa i o regionie, 
 Udzielanie szeroko pojętej informacji o środkach komunikacji na terenie województwa 

pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem dojazdu z i do miejscowości na terenie 
Gminy Krokowa, 

 Promocja produktów turystycznych Gminy Krokowa, 
 Informowanie o bazie noclegowej Gminy Krokowa. 

VI. Wymagane dokumenty: 

 CV z opisem dotychczasowej pracy  zawodowej, 
 List motywacyjny, 
 Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów 

rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 
Dz.U. z 2002r. Nr. 101 poz.926 z późn.zm.). 

 
Oferty z wymaganymi dokumentami w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 15 maja 2018 
r., do godziny 15:00  w Krokowskim Centrum Kultury w Krokowej (ul. Żarnowiecka 29, 84-110 
Krokowa). Na kopercie powinien być umieszczony napis: „Nabór na stanowisko Pracownika Punktu 
Informacji Turystycznej". Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową. Istnieje również 
możliwość przesyłania aplikacji wraz ze skanami dokumentów na niżej podany adres e-mailowy. 
O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą 
rozpatrywane.  



Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy 
kwalifikacyjnej. Dyrektor KCK w Krokowej zastrzega prawo skontaktowania się z wybranymi 
kandydatami. 

Informacje dodatkowe o naborze - Małgorzata Selonke, tel. 58 742 94 06, 691 447 000,  
e-mail: kadry@kck.krokowa.pl 

 

Dyrektor Krokowskiego Centrum Kultury w Krokowej  

Krzysztof Obszyński 

 


