Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie ogłasza nabór na wolne
stanowisko pracy:
1. Instruktor rekreacji ruchowej
w wymiarze 1/2 etatu – praca od poniedziałku do piątku od 15.00 oraz w soboty i niedziele.
Uwaga! Instruktor rekreacji ruchowej uczestniczy w projekcie „Animator – Moje Boisko Orlik
2012” w ramach którego otrzymuje dodatkowe 1/2 etatu pracy w okresie od października do
listopada 2015 roku na umowę zlecenie.
I. Wymagania niezbędne:
1. posiadanie kwalifikacji trenerskich, nauczyciela wychowania fizycznego, instruktora
rekreacji ruchowej
2. dobry stan zdrowia,
3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, pełna zdolność do czynności
prawnych,
4. dokładność w wykonywaniu zadań, uprzejmość, komunikatywność, systematyczność,
obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność czasowa.
II. Wymagania dodatkowe:
1. udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na podobnym stanowisku
2. prawo jazdy kat B
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych,
2. nadzór nad realizacją harmonogramu korzystania z boisk,
3. prowadzenie rejestru użytkowników obiektu,
4. przygotowywanie informacji okresowych z realizowanych działań,
5. dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia,
6. dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego,
7. przestrzeganie i stosowanie regulaminów,
8. współpraca z dyrektorami szkół działających na terenie Gminy Dopiewo w organizacji zajęć
sportowych,
9. organizacja imprez, turniejów, lig itp.
10. współpraca ze stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Dopiewo w zakresie
popularyzacji zajęć sportowych i rekreacyjnych,
11. aktywizacja sportowa mieszkańców Gminy Dopiewo,
12. upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
IV. Wymagane dokumenty :
1. życiorys (CV),
2. list motywacyjny,
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
4. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne, że nie toczy się
przeciwko niemu postępowanie karne,
5. kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje,
6. inne dokumenty o potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
V. Sposób i termin składania ofert :

1. oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do piątku 25 września 2015r
do godz. 15.00 w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dopiewie z dopiskiem „Instruktor
rekreacji ruchowej ”
1. oferty złożone po terminie oraz drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane,
2. osoby spełniające wymogi formalne przechodzą do II etapu naboru, który przeprowadzony
zostanie – w dniu 29 września 2015 roku w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dopiewie
(osoby zostaną powiadomione telefonicznie)
VI . Inne informacje:
1. wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Nr 101, poz.926 z 2002 r. z późn. zm.),
2. osoba do kontaktu:
Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie - Marcin Napierała,
Tel. 512 39 15 15, e-mail: gosir@dopiewo.pl
Marcin Napierała
Dyrektor GOSiR w Dopiewie
(-)

