Załącznik nr 2 do Regulaminu
naboru na wolne stanowiska urzędnicze
w Szkole Podstawowej nr 8 im. Martyrologii Piaśnicy
w Wejherowie

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. MARTYROLOGII PIAŚNICY
W WEJHEROWIE
UL. NANICKA 22, 84-200 WEJHEROWO
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
kierownika ds. obiektów sportowych /kryta pływalnia, sezonowe lodowisko, kompleks
boisk /
(nazwa stanowiska )

1. Wymagania niezbędne:
 obywatelstwo polskie;












wykształcenie wyższe lub wyższe zawodowe;
co najmniej pięcioletni staż pracy;
znajomość przepisów prawa niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków z
zakresu: kultury fizycznej, sportu, samorządu gminnego oraz innych przepisów
regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego, finansów publicznych,
znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
umiejętność kierowania zespołem pracowników;
niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
doskonałe umiejętności organizacyjne;
dyspozycyjność;
biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych;
znajomość programów użytkowych: WORD, EXCEL.

2. Wymagania dodatkowe:








wysoka kultura osobista;
dokładność i rzetelność;
doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym;
umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, rzetelność i uczciwość;
odporność na stres, cierpliwość, samodzielność w działaniu;
znajomość sposobu funkcjonowania podmiotów budżetowych;

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 efektywne, zgodne z przepisami świadczenie usług w zakresie udostępniania krytej
pływalni/lodowiska/boisk poprzez właściwą organizację pracy;
 zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z basenu/lodowiska/boisk
i z urządzeń stanowiących ich infrastrukturę;
 prawidłowe prowadzenie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej obiektów;
 zapewnienie sprawności eksploatacyjnej obiektów, prowadzenie spraw związanych
z remontami, naprawami oraz nadzór nad remontami,
 nadzór nad utrzymaniem sprawności sprzętu, urządzeń oraz środków trwałych
w użytkowanych obiektach;
 stosowanie zasad racjonalnego gospodarowania energią elektryczną i cieplną, wodą
oraz materiałami eksploatacyjnymi;








nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w obiektach zgodnie z obowiązującymi
przepisami i wymogami;
kierowanie zespołem pracowników obsługi, właściwe planowanie czasu pracy
podległych pracowników oraz nadzór nad właściwym wykonywaniem przez
pracowników obowiązków służbowych;
sporządzanie planów, analiz, sprawozdań dotyczących działalności obiektów;
sporządzanie wewnętrznych aktów normatywnych z zakresu działalności obiektów
sportowych;
realizowanie zakupów wyposażenia materiałowego,
wykonywanie innych zadań zlecanych przez dyrektora.

4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) życiorys – curriculum vitae;
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje(poświadczone
przez kandydata za zgodność z oryginałem);
4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień (poświadczone przez
kandydata za zgodność z oryginałem);
6) oświadczenie o niekaralności;
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
publicznych;
8) wypełniony kwestionariusz osobowy.
Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz ustawą
z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)"

5. Warunki pracy:
1. Praca w budynku krytej pływalni Szkoły Podstawowej nr 8 w Wejherowie przy ul.
Nanickiej 22. Bezpieczne warunki pracy.
2. Praca na stanowisku urzędniczym, związana z kierowaniem zespołem pracowników
oraz kierowaniem pływalnią/sezonowym lodowiskiem. Praca przy komputerze. Praca
związana z prowadzeniem rozmów telefonicznych oraz przemieszczaniem się na
terenie miasta.
3. Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony nie dłuższy niż sześć
miesięcy.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Szkoły,
pocztą elektroniczną na adres:zs3@zs3.edu.pl w przypadku posiadanych uprawnień
do podpisu elektronicznego lub za pośrednictwem poczty na adres: Szkoła Podstawowa nr 8
im. Martyrologii Piaśnicy w Wejherowie, u. Nanicka 22, 84-200 Wejherowo, z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko: kierownik ds. obiektów sportowych” w terminie
do dnia 26.01.2019 r. ).
Z Regulaminem naboru można zapoznać się w Szkole Podstawowej nr 8 im.
Martyrologii Piaśnicy w Wejherowie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

www.osemka.bip2.pl). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu
586721715.
Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po upływie wyżej określonego terminu, nie będą
rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej (www.osemka.bip2.pl).), na tablicy informacyjnej w Szkole
Podstawowej nr 8 im. Martyrologii Piaśnicy.

