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OR.2110.4.2018
OGLOSZENIE
B urmistrz Miasta Oarlowo
oglasza nabor kandydatow na wolne stanowisko urzydnicze ds. sportu i rekreacji w Referacie
Sportu i Rekreacji w Urzydzie Miejskim w Oarlowie, 76-150 Oarlowo, Plac Tadeusza
Kosciuszki 9.
1. Wymagania niezbydne:
a) okreslone przepisami art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku 0 pracownikach
samorzCj.dowych (Oz. U.08 Nr 223, poz. 1458),
b) brak skazania prawomocnym wyrokiem sqdu za umyslne przestypstwo scigane z
oskarzenia publicznego lub umyslne przestypstwo skarbowe,
c) nieposzlakowana opinia, perna zdolnosc do czynnosci prawnych oraz korzystania z
pelni praw publicznych,
d) wyksztalcenie wyzsze,
e) minimum 3 letni stat pracy
f) znajomosc obslugi komputera.
2. Wymagania dodatkowe:
- samodzielnosc,
- dyspozycyjnosc,
- asertywnosc,
- odpornosc na stres.
3. Zakres zadan wykonywanych na WW. stanowisku obejmuje miydzy innyrni:
a) organizacja zawodow sportowych,
b) tworzenie proj ektow dotyczqcych dofinansowania dzialalnosci sportowej
rekreacyjnej przez instytucje zewnytrzne,
c) wspolpraca
ze
szkolami,
instytucjami,
organizacjami
pozarzqdowymi,
stowarzyszeniami, w zakresie sportu i zdrowego trybu zycia,
d) nadzor nad obiektami i sprzytem spoliowym, ktorych wlascicielem jest Miasto
Oarlowo,
e) przygotowywanie regulaminow imprez sportowych, sporz,!-dzanie informacj i z ich
przebiegu,
f) analiza wnioskow organizatorow imprez masowych oraz przygotowywanie decyzji
dotycz,!-cych zgody na zorganizowanie imprez masowych,
g) analiza wnioskow 0 nagrody i stypendia sportowe,
h) formalny nadzor nad procesem przydzielania i wyplacania nagrod
stypendiow
sportowych.
4. Wymagane dokumenty:
a) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajqcej si y 0 zatrudnienie,
b) podpisany list motywacyjny,
c) kserokopie odpisu swiadectw lub innych dokumentow potwierdzajqcych posiadane
kwalifikacje,
d) kserokopie swiadectw pracy,
e) podpisane oswiadczenie kandydata, ze posiada pelnq zdolnosc do czynnosci prawnych
i 0 korzystaniu z pelni praw publicznych,
f) podpisane oswiadczenie 0 niekaralnosci za przestypstwo popelnione umyslnie,
g) podpisane oswiadczenie kandydata 0 wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych dla potrzeb niezb«dnych do realizacji procesu rekrutacji.

5. Inne informacje:
W miesiqcu poprzedzajqcym daty upublicznienia ogloszenia ww. konkursu, wskainik
zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w Urzydzie Miejskim w Darlowie, w rozumieniu
spolecznej oraz zatrudnianiu os6b
przepis6w 0 rehabilitacji zawodowej
niepelnosprawnych, wynosil ponizej 6%.
Oferty wraz z dokumentami naJeZy skladac:

w zamkniytej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym
osoby skladaj~cej ofert'( Z adnotacj~: "Nab6r Nr OR.2110.4.2018 na stanowisko
urz,(dnicze - ds. sportu i rekreacji w Referacie Sportu i Rekreacji " w Biurze Obslugi
Interesanta Urzydu Miejskiego w Darlowie, PI. T. Kosciuszki 9 w: poniedzialek, vvtorek,
sroda w godzinach od 7.00 do 15.00, w czwartek w godzinach od 7.00 do 16.00, w piqtek
w godzinach od 7.00 do 14.00, lub na adres Urzydu Miejskiego w Darlowie, 76-150 Darlowo,
PI. T. Kosciuszki 9, w terminie do dnia 17 kwietnia 2018 r.
Kandydaci zakwalifikowani zostanq poinformowani telefonicznie
kwalifikacyjnej.

°

terminie rozmowy

Aplikacje, kt6re wplynq do urzydu po wyzej okreslonym terminie nie bydq rozpatrywane.

Darlowo, dnia 06 kwietnia 2018 r.

