Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Warszawie ul. Okopowa 55A
ogłasza nabór na wolne stanowisko
kierownika obiektów sportowych

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
 dbanie o stan boiska piłkarskiego, w tym murawy,
 bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń na obiekcie sportowym,
 inicjowanie organizacji imprez sportowych,
 opracowywanie harmonogramów imprez sportowych i przedkładanie do akceptacji
dyrektora placówki,
 praktyczna realizacja założeń marketingowych dotyczących wykorzystania boiska
piłkarskiego,
 właściwe formułowanie i przestrzeganie
realizacji umów sponsorskich oraz
reklamowych,
 organizowanie prawidłowego, terminowego obiegu i kontroli dokumentacji związanej
z funkcjonowaniem boiska piłkarskiego,
 archiwizowanie dokumentacji dotyczącej boiska piłkarskiego
 sporządzanie sprawozdawczości wynikającej z przydzielonego zakresu obowiązków.
 bieżące dokształcanie się i śledzenie przepisów w zakresie prawidłowego zarządzania
powierzonymi zagadnieniami.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku pracy
Miejsce pracy: praca w budynku, budynek niedostępny do poruszania się na wózku
inwalidzkim. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się
wewnątrz budynku. Praca w wymiarze pełny etat.
Wymagania niezbędne:
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz
umyślne przestępstwo skarbowe,
- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe,
- znajomość prawa w zakresie zamówień publicznych,
- umiejętność obsługi komputera, xero, biegła znajomość programów Microsoft EXCEL,
WORD,
- umiejętność korzystania z internetu, poczty elektronicznej.
Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie zawodowe
- komunikatywność, sumienność, systematyczność,
- umiejętność pracy w zespole,
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- podpisane odręcznie CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
- kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
- podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
- podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw publicznych,
- podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
- podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych

osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.”
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata, który zamierza
skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21.11.2008r.
o pracownikach samorządowych.
Miejsce i termin składania ofert
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zespołu Szkół
im. Michała Konarskiego, Okopowa 55a, 01-043 Warszawa, w godz. 8.00 - 15.00 , pocztą na adres
Zespołu Szkół z dopiskiem Dotyczy naboru na stanowisko „kierownik obiektów sportowych” lub
drogą elektroniczną z podpisanymi dokumentami aplikacyjnymi. Adres poczty elektronicznej
konar@konar.info; kadry@konar.info
Termin składania dokumentów upływa dnia 22.03.2018r.
Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej www.konar.info oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół.
Z wybranym kandydatem Dyrektor Zespołu Szkół zawiera umowę o pracę na czas określony.
Każdy z kandydatów ma prawo zapoznać się z "Regulaminem naboru kandydatów na wolne
stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół im. Michała Konarskiego w Warszawie", który znajduje w
kancelarii Zespołu Szkół.

