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Dyrektor Ośrodka Sportu Rekreacji w Pniewach 

ogłasza  nabór kandydatów na wolne stanowisko 

- konserwator obiektów  i urządzeń sportowych 

  

1.      Nazwa stanowiska i wymiar czasu pracy: 

a)      konserwator obiektów i urządzeń sportowych 

b)      pełny wymiar czasu pracy (praca w systemie zrównoważonego czasu pracy) 
c)      praca w weekendy i niektóre święta 

d)      przewidywany czas zatrudnienia na stanowisku objętym naborem od 14.03.2016r 

e)     pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony – do 31.08.2016r, kolejna na czas 
nieokreślony 

   

2. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 

Praca świadczona będzie w hali sportowo – widowiskowej i obiektach w zarządzie OSIR Pniewy w 
systemie dwuzmianowym – 7.00-15.00  i 15.00-23.00. 
  

3.      Wymagania niezbędne, które musi spełnić osoba ubiegająca się o w/w 
stanowisko: 

a)      jest obywatelem polskim, 
b)     ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni  praw publicznych, 
c)     nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane  
        z oskarżenia publicznego  
d)     posiada wykształcenie minimum zawodowe i praktykę w wyuczonym zawodzie- preferowane    
        w specjalności -monter instalacji   centralnego ogrzewania i cieplej wody (kod zawodu    
        712602), lub pokrewnym 
f)     cieszy się nieposzlakowaną opinią 
g)    przyjazny stosunek do klienta 

  

4.   Umiejętności  mile widziane: 

a)       doświadczenie w pracach spawalniczych 

c)       doświadczenie w obsłudze zautomatyzowanych węzłów cieplnych 
d)       gotowość do podwyższania swoich kwalifikacji  
e)       dyspozycyjność w pracy 
f)        zainteresowanie sportem 
 

   5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku konserwatora obiektów i  
       urządzeń sportowych 

a)      prace konserwacyjne i porządkowe w obiektach sportowych, zarządzanych przez OSiR 

b)      obsługa maszyn i urządzeń, będących na wyposażeniu OSiR Pniewy 

c)      obsługa centrali CO i centrali klimatyzacyjno-wentylacyjnej w zakresie nastawów w hali   
         sportowo-widowiskowej AKIPA  i w pozostałych  obiektach OSiR Pniewy 
d)     obsługa urządzeń mechanicznych (po uprzednim przeszkoleniu), niezbędnych do utrzymania  
         zieleni 
e)      zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych i chodników w zarządzie OSiR Pniewy 
f)       obsługa kasy fiskalnej z obowiązkiem wyliczenia się 
g)      przyjmowanie wpłat od klientów Ośrodka z tytułu korzystania z komunalnych obiektów  
         sportowych w zarządzie OSiR  
 

6.  Wymagane dokumenty: 

a)      oryginał  wypełnionego kwestionariusza osobowego, 
b)     życiorys (CV) wraz z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z 



2 
 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z 
póz. zm.)”, 
c)     list motywacyjny wraz z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z 
póz. zm.)”, 
d)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
e)    referencje z poprzednich zakładów pracy, miejsc odbywania stażu lub praktyk zawodowych, 
f)     kserokopie dyplomu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do  
       wykonywania pracy na określonym stanowisku, 
  
Wymagane dokumenty w zaklejonych kopertach z dopiskiem 

„Oferta kandydata na stanowisko konserwatora obiektów i urządzeń sportowych 

należy składać osobiście  w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pniewach – sekretariat, pierwsze piętro  lub 
przesłać drogą pocztową na adres: 

  

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pniewach 

ul. Wolności 20 

62-045 Pniewy 

do dnia  09.03.2016 r. do godz. 14:00. 
 

 Dodatkowe informacje: 

  
Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych droga elektroniczną, z wyjątkiem 
dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 
elektronicznym – Dz. U. z 2001 r., Nr 130, poz. 1450). 
  
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
Kandydaci spełniający wymogi formalne, zostaną poinformowani  o terminie rozmowy kwalifikacyjnej 
  
Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.osirpniewy.pl 
oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach. 
  
Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do II etapu naboru, nie będą odsyłane, a 
nieodebrane osobiście przez zainteresowanych po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają 
zniszczeniu. 
 
W przypadku wpłynięcia do Ośrodka tylko ofert kandydatów nie posiadających wymaganego 
wykształcenia, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo wyboru kandydata spośród 
nadesłanych ofert lub rozpisania nowego naboru. 
  
 
         Dyrektor OSiR Pniewy 
                Damian Łęszczak 

 


