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Zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 projektu
„Adaptacja obiektów w Twierdzy Boyen w Giżycku wraz z zagospodarowaniem terenów oraz
zakupem wyposażenia wpływającego na ich unowocześnienie”.

Dyrektor  Giżyckiego  Centrum  Kultury  ogłasza  nabór  na  1  stanowisko  pracy
do twierdzy Boyen.

1. specjalista ds. obsługi ruchu turystycznego

 Wymagania obowiązkowe:

- wykształcenie średnie  

Wymagania dodatkowe:

- zainteresowanie historią obiektu

- wysokie zdolności interpersonalne (komunikatywność, umiejętność łatwego nawiązywania
kontaktów)

- znajomość specyfiki branży turystycznej

- samodzielność w realizowaniu zadań i orientacja na realizację celów

- dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie  

- bardzo dobra znajomość obsługi komputera (w szczególności Excel, OpenOffice)

- mile widziana znajomość programu graficznego Adobe Photoshop   

- zdolności organizacyjne    

-  mile widziana znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatyw-
nym    

- wysoka kultura osobista

- dyspozycyjność

Zakres czynności:

- planowanie i koordynowanie działań turystycznych w obiekcie

- monitorowanie ruchu turystycznego, statystyki odwiedzin, tworzenie raportów 

- prowadzenie kampanii promocyjnej obiektu 

- tworzenie ofert edukacyjnych zwiększających potencjał turystyczny obiektu

Projekt pn. „Adaptacja obiektów w Twierdzy Boyen w Giżycku
wraz z zagospodarowaniem terenów oraz zakupem wyposażenia wpływającego na ich unowocześnienie”
otrzymał dofinansowanie  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013



2

  
- dbanie o prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury multimedialnej

- dokumentacja i archiwizacja wydarzeń

- współpraca z biurami turystycznymi

- oprowadzanie po obiekcie

Informacja o warunkach pracy:

Miejsce wykonywania pracy:

Twierdza Boyen w Giżycku / Umowa o pracę: pełny etat.

Przystępując do konkursu należy złożyć następujące dokumenty:

- kwestionariusz osobowy oraz klauzulę informacyjną – dokumenty załączone do ogło-
szenia 

- Własną  koncepcję organizacji ruchu turystycznego w Twierdzy Boyen z uwzględnie-
niem całego obiektu.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie/składanie dokumentów do dnia 11.12.2019 r. do
godziny 16:00 (liczy się data wpływu do GCK) na adres: Giżyckie Centrum Kultury, ul. Konar-
skiego 8,11-500 Giżycko z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko – specjalista ds. obsłu-
gi ruchu turystycznego”.

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy:

- pierwszy etap: analiza złożonych ofert oraz wybór osób, które zostaną zaproszone na roz-
mowę kwalifikacyjną;

- drugi etap: rozmowa kwalifikacyjna .

Uwagi dodatkowe:

Oferty, które wpłyną do Giżyckiego Centrum Kultury po wskazanym terminie nie będą rozpa-
trywane.
Oferty  odrzucone  w  naborze  zostaną  komisyjnie  zniszczone.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 87/428 16 37.
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