NABÓR ANIMATOR SPORTU
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku ogłasza nabór
kandydatów na stanowisko Animator Sportu na Boisko
sportowe Orlik 2012 w Wyrzysku oraz Centrum Sportowo Rekreacyjne w Osieku nad Notecią działających w okresie
od kwietnia 2021 do października 2021
I.

Wymagania:

1. Wykształcenie średnie lub wyższe preferowany kierunek wychowanie fizyczne
lub turystyka i rekreacji.

2. Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć
sportowo - rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
tj. m.in. instruktorzy, instruktor rekreacji ruchowej, trenerzy, nauczyciele
wychowania fizycznego, instruktor sportu z dyscyplin piłka nożna, siatkówka,
koszykówka, piłka ręczna, tenis ziemny, fitness, aerobic, zumba, nordic
walking, lekkoatletyka.

3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni
praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
5. Dokładność

w

wykonywaniu

zadań,

uprzejmość,

systematyczność,

obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.
Mile widziana:
 Udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela,
trenera lub instruktora sportu i rekreacji.
 Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.
 Prawo jazdy kat. B.

II.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Popularyzacja zajęć sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy
2. Organizacja imprez, turniejów, lig sportowych.
3. Włączanie innych instytucji i organizacji do realizacji idei związanych
z propagowaniem zdrowego trybu życia przez zainteresowanie sportem.

4. Współpraca z nauczycielami przedszkoli i szkół działających na terenie gminy
w organizacji zajęć sportowych.

5. Zwiększenie aktywności stowarzyszeń sportowych.
6. Aktywizacja sportowa całej społeczności.
7. Organizowanie i przeprowadzanie innych - uzgodnionych i zatwierdzonych
przez „gospodarza" obiektu - form zajęć sportowych i rekreacyjnych,
zgodnych z harmonogramem.

8. Utrzymanie obiektu w należytym stanie technicznym, dbanie o ład i porządek
na terenie kompleksu Orlik.

9. Przestrzeganie i stosowanie regulaminu korzystania z kompleksu boisk
sportowych.

10. Doskonalenie umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych formach
szkoleniowych.

11. Prowadzenie wymaganej dokumentacji.
12. Wykonywanie innych niezbędnych zadań z polecenia gospodarza obiektu.

III.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Dane kandydata wraz z informacją o posiadanych kwalifikacjach (załącznik nr 1),
2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia
do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa,

4. Kopie

dokumentów

potwierdzających

doświadczenie

zawodowe

–

w przypadku posiadania stażu pracy,
5. Podpisane

pisemne

oświadczenie

kandydata

o

wyrażeniu

zgody

na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
6. Referencje - w przypadku posiadania,
7. PROGRAM działań ANIMATORA.
IV.

Informacje dodatkowe:
1. Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia (praca również w soboty
i niedziele).
2. Szczegółowy zakres obowiązków każdego animatora na danym obiekcie
zostanie określony przez gospodarza obiektu.

V.

Terminy i miejsce składania dokumentów.
Wymagane dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:
osirwyrzysk@osirwyrzysk.pl do dnia 1 marca 2021 roku do godz. 15:00.
Zastrzegamy sobie możliwości kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Oferty, które wpłyną po terminie nie
będą rozpatrywane.

KIEROWNIK OSiR
(-) Beata Borowczak

Załącznik nr 1
Dane kandydata:
Nazwisko: ..............…..................…….... Imiona: (1) ..........................(2) ..........................
Uprawnienia szkoleniowe:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
(w załączeniu kserokopia uprawnień)

Dyscypliny wiodące: ………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu):
………………………………………………………………………………………………………………………………
……….……….………………………………………….…………………………………………………………………
Miejsce pracy (nazwa, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu):
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………………………………………….
PESEL: ................................…...…...........…..... NIP: ...........…....…...............................….....
Dane kontaktowe (nr telefonu, e-mail):
………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..
(miejscowość, data)

……………………………………..
(podpis kandydata)

………………………….., dnia …………………….………… r.
………………………………………………………………….
(pieczęć Administratora)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
na potrzeby obecnej i przyszłych rekrutacji
………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie
przez Administratora moich danych osobowych (w zakresie wykraczającym poza dane osobowe,
których przetwarzanie jest wymagane lub przewidziane przez przepisy prawa) zawartych w złożonych
przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w tym w CV/formularzu zgłoszeniowym:

CEL PRZETWARZANIA

TAK

NIE

PODPIS

w celu przeprowadzenia i udziału w procesie rekrutacji na
stanowisko wskazane w ogłoszeniu
w celu przeprowadzenia i udziału w przyszłych procesach
rekrutacji, prowadzonych w okresie 6 miesięcy

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że dane podane w dokumentach aplikacyjnych są
zgodne z prawdą.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli obowiązku informacyjnego umieszczonego na stronie
internetowej Administratora i w siedzibie Administratora, w tym w szczególności z informacją o celach
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie
ich poprawiania. Ponadto Administrator poinformował mnie, że:


zgoda udzielona w celu udziału i przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane
w ogłoszeniu obowiązywać

będzie przez cały okres rekrutacji, a zgoda

udzielona w celu

przeprowadzenia i udziału w przyszłych procesach rekrutacji – przez okres wskazany w treści zgody,


dane osobowe mogą być przetwarzane także po tym czasie, przez okres wynikający z odpowiednich
przepisów prawa,



niniejsza zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez złożenie oświadczenia w tej
samej formie, w jakiej zgoda została wyrażona; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,



dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej zgody nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

…………………………………………………………….
(podpis)

