
DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W USTCE

ogłasza nabór na stanowisko
 INSPEKTORA (ds. obiektów sportowych)

I. Wymagania konieczne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Wykształcenie wyższe i co najmniej 1 rok stażu pracy, wykształcenie średnie i co najmniej 3

lata stażu pracy.
3. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Niekaralność  za  umyślne  przestępstwo  ścigane  z  oskarżenia  publicznego  lub  umyślne

przestępstwo skarbowe.
5. Biegła znajomość obsługi komputera i oprogramowania komputerowego.
6. Nieposzlakowana opinia.
7. Prawo jazdy kat. B.

II.   Wymagania dodatkowe:
1. Wiedza techniczna i doświadczenie w pracy o zbliżonym charakterze lub na podobnym 

stanowisku.
2. Znajomość przepisów ustaw:

- Prawo Zamówień Publicznych,
- o gospodarce nieruchomościami,
- o samorządzie gminnym,
- Kodeks cywilny,
- a także przepisów wykonawczych do w/w ustaw oraz umiejętność stosowania ich 
w praktyce.

3. Wysoka kultura osobista.
4. Samodzielność w podejmowaniu decyzji.
5. Umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność i komunikatywność.
6. Umiejętność prowadzenia negocjacji i bezkonfliktowego działania.

III.  Zakres podstawowych zadań:

1. Bieżące analizy potrzeb inwestycyjnych zakładu jak i przygotowanie wstępnych koncepcji.
2. Organizacja przetargów na dzierżawy terenów i obiektów będących w zarządzie OSiR.
3. Tworzenie dokumentacji przetargowej wraz z bieżącą analizą ryzyka przy jej tworzeniu dla

każdej z inwestycji.
4. Nadzór nad realizacją zlecanych inwestycji.
5. Przygotowanie propozycji dotyczących zadań remontowych i inwestycyjnych OSiR.
6. Organizowanie i uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych.
7. Planowanie  i  nadzór  nad  wykonaniem  prac  remontowych  i  konserwacyjnych  sprzętu,

urządzeń, obiektów sportowych i rekreacyjnych.
8. Zapewnienie właściwej eksploatacji podległych terenów i urządzeń technicznych.
9. Dokonywanie  podziału  prac  pomiędzy  podległych  pracowników  obsługi  obiektów,

nadzorowanie wykonywanych prac oraz ich rozliczanie.
10.  Zabezpieczenie ładu i  porządku, czystości oraz utrzymanie właściwego stanu sanitarnego

i higienicznego na podległych terenach i obiektach.
11. Obsługa techniczna i nadzór nad zabezpieczeniem technicznym imprez organizowanych przez

OSiR lub obsługiwanych przez OSiR.
12. Wystawianie zleceń faktur za usługi świadczone przez OSiR, w zakresie zadań powierzonych

pracownikowi.



13. Przygotowanie boisk do rozgrywanych meczy, treningów, imprez, zgodnie z harmonogramem
wykorzystania boisk i kalendarzem imprez.

14. Prowadzenie  i  realizacja  harmonogramów  wynajmowania  i  udostępniania  obiektów
sportowych.

15. Dysponowanie pojazdami mechanicznymi.
16. Nadzór nad korzystającymi z wynajmu boisk.
17. Planowanie i  dokonywanie zakupów niezbędnych do utrzymania obiektów OSiR,  zgodnie

z przepisami Ustawy o Zamówieniach Publicznych.
18. Komunikatywność w stosunku do użytkowników obiektów sportowo-rekreacyjnych OSiR.
19. Nadzór nad prowadzeniem spraw bhp i ppoż. OSiR.
20. Prowadzenie  kartotek  wyposażenia,  odzieży  bhp podległych pracowników oraz  naliczanie

należności.
21. Zastępowanie dyrektora w razie jego nieobecności. 

IV.   Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Praca w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce na II piętrze. Budynek biurowy bez
windy.  Zatrudnienie  na  czas  określony  od  01.04.2019  r.  do  30.09.2019  r.  z  możliwością
przedłużenia, w pełnym wymiarze czasu pracy, zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach
samorządowych, w Dziale Organizacyjno-Technicznym.

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  Wskaźnik  zatrudnienia  osób niepełnosprawnych w miesiącu  lutym 2019 r.  w Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Ustce nie przekroczył 6%.

VI    Wymagane dokumenty:  
1. List motywacyjny.
2. CV z dokładnym opisem pracy zawodowej.
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
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 i nieposzlakowanej opinii.
7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu   

z pełni praw publicznych.
8. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwo skarbowe.
9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

rekrutacji.

VII.   Termin i miejsce składania dokumentów:
Oferty należy składać w kopercie z adnotacją “ Inspektor – ds. obiektów sportowych” w Ośrodku
Sportu i Rekreacji w Ustce – Sekretariat przy ul. Grunwaldzkiej 35 76-270 Ustka,  w terminie do
dnia 18.03.2019 r. do godziny 13:00. 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. 



VIII. Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji  :  

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce będący administratorem danych osobowych informuje, że 
przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko 
urzędnicze.

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem 
Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: pkaminski  @  kancelaria  piatak.  pl.  

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/
Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
danych.

W związku z powyższym:                                                                                                                                                           
1. Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji 
oraz podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania 
danych.                                                                                                                                                                                        
2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego 
oraz określonym w wymogach prawa.                                                                                                                                        
3. Podanie danych w celu rozpatrzenia wniosku rekrutacyjnego jest obowiązkowe i wynika z art. 22 Ustawy z dnia 26 
czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku  o pracownikach samorządowych.                         
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy prawa.                                                                                                                                           
5. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są 
przekazywane do państw trzecich. 

Ustka, dnia 5.03.2019 r.
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