
DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W USTCE

ul.Grunwaldzka 35 76-270 Ustka
poszukuje chętnych na stanowisko:

Pracownik zaplecza sportowego – konserwator/ kierowca

oferta z dnia 6 listopada 2018 r.

I.    WYMAGANIA NIEZBĘDNE :
1. Obywatelstwo polskie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Niekaralność.
4. Wykształcenie  minimum  zasadnicze  zawodowe  umożliwiające  wykonywanie  zadań  na

stanowisku i 2 lata pracy.
5. Prawo jazdy kat.B.

II.   WYMAGANIA DODATKOWE :
1. Możliwość pracy powyżej 3 metrów.
2. Umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność i komunikatywność.
3. Samodzielność w podejmowaniu decyzji.
4. Wysoka kultura osobista.

III.  ZAKRES WYKONYWANYCH PODSTAWOWYCH ZADAŃ :
1. Utrzymanie ładu, porządku i czystości w pomieszczeniach gospodarczych, wiatach, piwnicach, 

terenach otwartych, boiskach sportowych, trawnikach, ciągach komunikacyjnych.
2. Naprawa, konserwacja sprzętu sportowego, zabawkarskiego, ogrodzeń i innych będących 

mieniem OSiR.  
3. Wykonywanie prac remontowych, gospodarczych, agrotechnicznych.
4. Obsługa i organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych organizowanych  przez lub przy 

współudziale OSiR.

IV.  WYMAGANE DOKUMENTY :
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2) list motywacyjny,
3) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
4) dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie

o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5) kserokopie  dokumentów  potwierdzających  wykształcenie,  odbyte  szkolenia  oraz  posiadane

umiejętności i uprawnienia,
6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu

z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie  kandydata  o wyrażeniu  zgody na przetwarzanie  danych osobowych do celów

rekrutacji.

V.  INFORMACJA  O  WSKAŹNIKU  ZATRUDNIENIA  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH  :
Wskaźnik  zatrudnienia  osób  niepełnosprawnych  w  miesiącu  październiku  2018  r.  w  Ośrodku

Sportu i Rekreacji w Ustce nie przekroczył 6%.

VI.    INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU :
Praca  na  terenach  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji.  Zatrudnienie  na  czas  określony  z  możliwością
przedłużenia, w pełnym wymiarze czasu pracy.



VII.   TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW :
Oferty należy składać w Sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce przy ul. Grunwaldzkiej
35 76-270 Ustka, w terminie do dnia 19 listopada 2018 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie
będą rozpatrywane ( liczy się data wpływu do OSiR ). Kandydaci spełniający wymagania formalne
zostaną  powiadomieni  o  terminie  rozmowy  kwalifikacyjnej.  Na  stronie  OSiR  Ustka,  BIP  UM
Ustka,  a  także  na  tablicy  informacyjnej  na  I  piętrze  budynku  OSiR  zostanie  umieszczona
informacja o wyniku naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 0-59 814 47 69  lub 0-59 814 55 86.

Ustka, dnia 06.11.2018 r.

Dyrektor OSiR Ustka
Stanisław Podlewski


