Animator Orlik 2012 - ogłoszenie o naborze na stanowisko animatora
Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko animatora obiektu sportowego - boiska przy
Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ślesinie wybudowanego w ramach programu "MOJE
BOISKO-ORLIK 2012"
Rodzaj umowy: umowa zlecenie
I. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie,
2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
4. Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć
sportowo-rekreacyjnych
zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa t.j. trenerzy,
nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy - posiadający do tego uprawnienia
(minimum instruktorskie) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
II. Zakres i sposób wykonywania zadań na stanowisku:
Organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych,
pokazów i konkursów sportowych, a także organizowanie i przeprowadzanie innych
uzgodnionych i zatwierdzonych przez "gospodarza" obiektu - form zajęć sportowych i
rekreacyjnych zgodnych ze szczegółowym harmonogramem planowanych,
przygotowanym w uzgodnieniu z gospodarzem obiektu.
III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Życiorys i list motywacyjny,
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 posiadaniu pełnej zdolności do
czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za
przestępstwa popełnione umyślnie,
6. Podpisane pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych do celów rekrutacji,
7. Referencje - w przypadku posiadania,
8. Kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
9. Oświadczenie kandydata na animatora o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego
z realizacją innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

IV. Planowany okres zatrudnienia:

marzec - grudzień 2012 r.

V. Terminy i miejsce składania dokumentów.
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Miast i Gminy w Ślesinie lub
przesłać pocztą w terminie do 10 lutego 2012 roku na adres: Urząd Miasta i Gminy w
Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin z adnotacją: Nabór na stanowisko animatora.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą
rozpatrywane.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie,
ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin w pok. nr 2, tel: (0-63)2704011 w.l1
Informacji udzielają:
- Artur Banasiak - asystent
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