Oferta pracy

Lokalny Animator Sportu
Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka w Piławie Górnej ogłasza nabór kandydatów
na stanowisko animatora boisk sportowych „Orlik” w Piławie Górnej.
Nabór adresowany jest do pasjonatów sportu i osób chcących propagować sport
w Gminie Piława Górna.
I Wymagania niezbędne:
1. Ukończone 18 lat życia.
2. Wykształcenie minimum średnie.
3. Niekaralność i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Posiadanie kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć
sportowo- rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj.
m.in.: instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego.
5. Dobry stan zdrowia.
6. Dokładność w wykonywaniu zadań, uprzejmość, systematyczność,
obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność, kreatywność.
7. Mile widziana udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na
stanowisku nauczyciela, trenera lub instruktora sportu i rekreacji.
II Wymagania dodatkowe:
• Doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą na stanowisku nauczyciela,
trenera sportu czy instruktora sportu i rekreacji,
• Dokładność w wykonywaniu zadań, kultura osobista, systematyczność,
obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.
III Zakres wykonywanych czynności:
• Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla
różnych grup społecznych, w tym dla: dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
• Przeprowadzenie akcji promocyjnych, w tym organizacja imprez i wydarzeń
sportowych dla społeczności lokalnej promujących zdrowy styl życia.
• Zaangażowanie wolontariuszy w działania na Orliku.
• Współpraca z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi.
• Współpraca ze szkołą i organizacjami sportowymi w celu popularyzacji
aktywności fizycznej.
• Dysponowanie sprzętem sportowym na obiekcie.
• Prowadzenie harmonogramu korzystania z boisk i nadzór nad jego
realizacją.
• Utrzymanie porządku na obiekcie.
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IV Wymagane dokumenty:
• Życiorys (CV)
• list motywacyjny
• dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe
V Forma i okres zatrudnienia:
Praca w terminie: od 1 maja do 30 listopada 2019 roku. Forma zatrudnienia umowa – zlecenie
VI Minimalna miesięczna liczba godzin:
W przypadku zatrudnienia jednego animatora na obiekcie w okresie jednego
miesiąca liczba godzin zajęć rekreacyjno – sportowych udokumentowanych
w „Dzienniku Pracy Animatora wynosi 120 godzin.
VII Sposób i termin składania ofert:
•

Zgłoszenia
prosimy
przesłać
drogą
mailową
na
adres
iwona.szuba@mokib.pl lub złożyć osobiście w Miejskim Ośrodku Kultury
i Bibliotece w Piławie Górnej, ul. Piastowska 40 w godz. 8.00 - 16.00
z dopiskiem „Lokalny Animator Sportu”.

• Dokumentów nie odsyłamy.
Osobą do kontaktu jest Iwona Szuba, kierownik ds sportu, turystyki i kultury
w MOKiB w Piławie Górnej tel. 795 138 468, e-mail iwona.szuba@mokib.pl

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych
przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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)”.
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