Tarnowo Podgórne, dnia 05.01.2018 r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym zatrudni osobę
na stanowisko konserwator maszyn i urządzeń.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
System pracy: zmianowy po 8 godzin dziennie, praca również w weekendy.
Wymagania:
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych,
• wykształcenie techniczne.
Doświadczenie:
• mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
Zakres obowiązków:
• konserwacja boisk OSiR,
• dbanie o czystość w całym budynkach OSiR i wokół nich,
• wykonywanie napraw bieżących w obiektach OSiR,
• wykonywanie prac remontowych po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem obiektu
OSiR,
• dbanie o sprzęt i narzędzia w OSiR,
• udostępnianie obiektów sportowych w celu prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych,
• pobieranie opłat za usługi na podstawie cennika OSiR,
• wydawanie sprzętu sportowego osobom prowadzącym zajęcia sportowo-rekreacyjne,
• sprawdzanie, czy osoby korzystające z oferowanych przez OSiR usług użytkują obiekty
i sprzęt sportowy zgodnie z ich przeznaczeniem,

• pomoc w przygotowaniu imprez szkolnych, sportowych i okolicznościowych na terenie
obiektów OSiR oraz w miejscach, gdzie OSiR jest organizatorem lub współorganizatorem
imprez sportowo-rekreacyjnych,
• dbanie o porządek w garażach znajdujących się na terenie OSiR,
• obsługa sprzętu mechanicznego OSiR,
• odpowiedzialność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań.
Oferujemy:
• atrakcyjną pracę w jednostce organizacyjnej Gminy Tarnowo Podgórne.
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys (CV) z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,
• dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (kserokopie),
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
rekrutacji o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w dokumentacji związanej z rekrutacją na stanowisko "konserwator
maszyn" i urządzeń w Ośrodku Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne - zgodnie z Ustawą
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)".
Wszelkie sporządzone przez kandydata dokumenty powinny być własnoręczne podpisane.
Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone przez kandydata za zgodność
z oryginałem.
Wymagane dokumenty aplikacyjne można przesłać pocztą na adres:
Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne
ul. Nowa 15
62-080 Tarnowo Podgórne lub składać osobiście w sekretariacie OSiR Tarnowo Podgórne
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Ogłoszenie do pracy na stanowisko konserwator
maszyn i urządzeń w Ośrodku Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne"
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.01.2018 roku do godz. 16:00
(decyduje data wpływu).
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 luty 2018 r..
Prosimy o podanie numeru telefonu do kontaktu.
Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne
w uzgodnionym telefonicznie terminie.

