Dyrektor Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Oleszycach
ogłasza nabór na stanowisko

Starszego referenta ds. sportu
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
Wymagania niezbędne:

obywatelstwo polskie,
wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: kultura fizyczna, rekreacja, zarządzanie)
niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
znajomość obsługi komputera oraz Internetu,
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
dyspozycyjność,
prawo jazdy kat. B.
Wymagania dodatkowe:
 znajomość problematyki kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
 umiejętność pracy w zespole,
 komunikatywność, otwartość, rzetelność, kreatywność,
 zdolności organizacyjne.
2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku objętym konkursem:
Do zadań starszego referenta ds. sportu należeć będzie w szczególności:
 planowanie i koordynacja oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na bazie hali
widowiskowo-sportowej oraz infrastruktury sportowej przynależnej do hali znajdującej się
przy Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Oleszycach,
 kierowanie zespołem pracowników obsługi obiektu sportowego,
 współpraca z instytucjami kultury i sportu,
 pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową hali oraz zaplecza sportowego
znajdującego się przy Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Oleszycach,
 realizowanie zadań szkoły i gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w oparciu
o wyżej wymienione obiekty sportowe.
3. Wymagane dokumenty dla stanowiska objętego konkursem, które powinna zawierać oferta:
- list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy,
- koncepcja pracy na stanowisku starszego referenta ds. sportu,
- życiorys (CV) uwzględniający zwłaszcza szczegółowy przebieg pracy zawodowej,
- odpisy lub kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
i zdobyte kwalifikacje oraz dokumentów potwierdzających staż pracy,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności
prawnych,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na
stanowisku starszego referenta ds. sportu.
W liście motywacyjnym i CV należy zawrzeć klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1593 z późn. zm.)”.









Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem„Oferta pracy na stanowisko starszego referenta ds.
sportu.” w terminie do dnia 18.03.2008r. na adres: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w
Oleszycach, ul. Mickiewicza 1.

Oferty przyjmowane będą w dniach i godzinach pracy szkoły, tj. od poniedziałku do piątku od
godz. 7:30 do godz. 15.30.
Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
4. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz
informacja o wyniku naboru po jego zakończeniu będzie umieszczona na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Oleszyce, stronie internetowej szkoły oraz na tablicy
ogłoszeń w budynku szkoły.

Dyrektor szkoły
Stanisław Babula

