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W związku z realizacją projektu Gminy Miasta Radomia ,,Rewitalizacja nieruchomości
przy ul, Rwańska Zl Rynek 15 oraz Rwańska 4l Rynek LŁl Crodzka 1,

wrazzzagospodarowaniem placu Rynku - etap l", dofinansowanego w ramach
Działania 6.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata ZOT4-ZOZO na podstawie umowy RPMA.06,0Z.00-14-B049lL7.0O z dnia
0B.LZ.Z017 r. (z późniejszymi aneksami), miejska instytucja kultury Ośrodek Kultury
i Sztuki ,,Resursa Obywatelska", będąca operatorem strefy kultury, ogłasza nabór na
stanowisko do Działu Administracji 0KiSz,,Resursa 0bywatelska".

Stanowisko: Pracownik gospodarczy
Miejsce pracy: Kamienica Deskurów ul. Rynek 14lRynek 15
Wymiar: % etatu

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie nalezało:
- utrzymywanie w czystości i porządku pomieszczeń,
- mycie gablot dla przygotowywanych wystaw oraz dbałość o ich estetykę podczas
trwania ekspozycji,
- uzupełnianie środków higienicznych,
- pomoc w przygotowywaniu imprez,

)

Wymagania:
- umiejętność pracy w zespole,
- komunikatywność,
- zdolność samoorganizacji pracy własnej.

Pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie miała oferta kandydata zamieszkującego obszar rewitalizacji
w Radomiu, wyznaczony w ,,Programie rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata ZOt4-ZaZ3'
(uchwała nr 3461201,6 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 sierppia ZOt6 r, w sprawie uchwalenia
programu rewitalizacji pod nazwą,,Program rewitalizacji Gminy Miasta Radomia na lata ZOt4-2oZ3"),tj.
5ródmieście lub Miasto kazimierzowskie.
W sytuacji, gdy dwóch kandydatów będzie zamieszkiwać wskazany w programie obszar rewitalizacji,
wybrana zostanie oferta kandydata, który znajduje się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (według
ustawy o promocjizatrudnienia i instytucjach rynku pracy z Z0 kwietnia ż0O4r.zpóźn.zm.),

Własnoręcznie podpisane CV zawierające klauzulę o treści ,,Zgodnie zar:t 6 ust.1 lit. a
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,

(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.Z01,6) wyrazam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji" oraz podpisane
oŚwiadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych
osobowych znajdującą się na stronie https://resursa.radom.pllrodo/ nalezy składać do
30.11,ZOZ1 r. na adres: 0środek Kultury i Sztuki ,,Resursa 0bywatelska" ul.
Malczewskiego 16, Z6-600 Radom lub e-mail: resursa.radom@wp,pl
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