
Ogłoszenie 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu z siedzibą w Celestynowie poszukuje kandydata na stanowisko 

„Animator – Moje Boisko Orlik 2012”. 

Wymagania pożądane: 

 Nauczyciel wychowania fizycznego 

 lub Trener 

 lub Instruktor sportu (ewentualnie instruktor rekreacji ruchowej) 

 

Obowiązki: 

1. organizacja oraz przeprowadzenie rozgrywek ligowych w piłce, nożnej, siatkowej lub 

koszykówce, 

2. angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych organizowanych przez GOKiS 

3. prowadzenie planu rezerwacji dla boisk Orlik, 

4. zbieranie informacji dot. miesięcznego harmonogramu zajęć szkolnych na obiekcie  w tym 

liczby ich uczestników, 

5. składanie raportów miesięcznych dokumentujących liczbę użytkowników Orlika, 

6. dozorowanie kompleksu boisk Orlik tj. pilnowanie przestrzegania zasad określonych w 

regulaminie korzystania z obiektu w soboty i niedziele oraz w tygodniu w godzinach 

popołudniowych,  

7. codzienne otwieranie przed godz. 8.00 i zamykanie obiektu nie później niż o godz. 22.00 (Orlik 

dostępny jest 7 dni w tygodniu z wyłączeniem świąt),  

8. zapalanie i gaszenie lamp oświetleniowych na obiekcie w godzinach dostosowanych do potrzeb 

korzystających z obiektu, nie później jednak niż o godz. 22:00 

9. dbanie o czystość na terenie kompleksu boisk sportowych Orlik,  

10. dbanie o czystość pomieszczeń w obiekcie sanitarno-szatniowym mieszczącym się na terenie 

kompleksu boisk sportowych Orlik,  

11. udostępnianie szatni i toalet użytkownikom boisk, 

12. monitoring stanu technicznego boisk, ogrodzenia oraz pomieszczeń i zgłaszanie usterek do 

GOKiS 

 

Wymagane dokumenty: 

1. Curriculum Vitae i List motywacyjny, 

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, 

3. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego 

lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, zaświadczeń, posiadanych 

kwalifikacji, w tym dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy. 

 

Warunki zatrudnienia: umowa zlecenie (kwiecień– grudzień 2017 r.). 

 

Miejsce i termin złożenia dokumentów: 
Wymagane dokumenty należy składać do dnia 07.04.2017 r. do godziny 18.00 w biurze GOKiS,   

ul. Regucka 1, 05-430 Celestynów w zaklejonych kopertach z umieszczonym na kopercie napisem 

Animator – Moje Boisko Orlik 2012. 

 

Informacje dodatkowe: 

Szczegółowych Informacji na temat naboru na stanowisko można uzyskać w biurze GOKiS,                      

tel. 022 789-71-02 

 


