
 

Wójt Gminy Dzier Ŝoniów ogłasza nabór na 
stanowisko: „Animator sportu – Moje Boisko Orlik 2012” 

 
 1. Wymagane kwalifikacje osób, które mogą być zatrudnione w ramach projektu  
„Animator – Moje Boisko Orlik 2012″: 
 
• nauczyciel wychowania fizycznego 
• trener 
• instruktor sportu (ew. instruktor rekreacji ruchowej) 
 
W przypadku trenera lub instruktora sportu (instruktora rekreacji ruchowej) uznawane są 
wyłącznie uprawnienia państwowe uzyskane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
 
2. Wymagania dodatkowe. 
– kreatywność i samodzielność, 
– komunikatywność, 
– wysoka kultura osobista, 
– niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarŜenia publicznego lub umyślne przestępstwa   
  skarbowe, 
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 
 
3. Wymagane dokumenty. 
– list motywacyjny, 
– pisemna koncepcja organizacji działań sportowo – rekreacyjnych na obiekcie „Moje  
   Boisko- Orlik 2012″, 
– kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, 
– oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw   
   publicznych, 
– oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarŜenia publicznego lub  
   umyślne przestępstwa skarbowe, 
– oświadczenie o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby  
   postępowania rekrutacyjnego, 
– oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania w/w stanowiska, 
– dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy sportowo- rekreacyjnej z dziećmi                            
   i młodzieŜą. 
 
4. Zakres głównych zadań na stanowisku. 
– inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla róŜnych grup  
   społecznych, w tym dla dzieci i młodzieŜy, osób dorosłych i seniorów, osób  
   niepełnosprawnych oraz rodzin, 
– współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi w celu  
  promowania aktywności fizycznej, 
– współpraca z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi, 
–organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń  
  promujących zdrowy styl Ŝycia, sprzyjających integracji społecznej, 
– promocja gminy poprzez działania prowadzone na „Orliku”, 
– angaŜowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych przez  



  Ministerstwo Sportu i Turystyki, jeśli te obejmują swoim zasięgiem dany „Orlik”, 
–organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu oraz aktywnej postawy obywatelskiej, 
–przygotowanie i prowadzenie harmonogramu korzystania z boisk i nadzór nad jego  
  realizacją, 
– prowadzenie rejestru uŜytkowników obiektu, 
– przygotowywanie okresowych sprawozdań z działań realizowanych na obiekcie, 
– dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia, 
– dbanie o porządek na obiekcie sportowym, 
– przestrzeganie i stosowanie regulaminu porządkowego korzystania z kompleksu boisk 
  sportowych „Moje Boisko -Orlik 2012”, 
 
5. Rodzaj zatrudnienia 
– umowa zlecenie, 
– praca wykonywana w dni robocze w godzinach popołudniowych oraz w soboty i niedziele  
   w wymiarze 40 godzin miesięcznie. W przypadku otrzymania dofinansowania                              
   z Ministerstwa Sportu i Turystyki praca w wymiarze 80 godzin miesięcznie. 
– okres zatrudnienia : 01.03.2016 r.- 30.11.2016 r. 
 
6. Termin miejsce składania ofert. 
 
Wymagane dokumenty naleŜy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy DzierŜoniów 
lub pocztą (liczy się data wpływu dokumentów) na adres: Urząd Gminy DzierŜoniów,                        
ul. Piastowska 1, w terminie do 05.02.2016 r. do godziny 15.00, wyłącznie w zamkniętej 
kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji i numerem telefonu 
oraz dopiskiem „Animator sportu – Moje Boisko -Orlik 2012″. 
Oferty złoŜone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie 
rozmowy kwalifikacyjnej. 
 


