
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniecu 
ogłasza nabór na stanowisko - instruktor sportu  

 
 
1. Wymagania niezbędne:  
1) wykształcenie średnie  
2) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,  
3) doświadczenie oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć oraz imprez sportowo-rekreacyjnych 
3) nieposzlakowana opinia,  
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,  
5) dobra znajomość obsługi komputera – pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point), programy 
graficzne, Internetu,  
6) prawo jazdy kategorii B  
 
 
2. Wymagania dodatkowe:  
1) podstawową znajomość przepisów związanych z ustawą o sporcie, kulturze fizycznej, o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie,  
2) kandydat powinien okazać się: dobrą organizacją pracy, dyspozycyjnością, umiejętnością pracy 
indywidualnej i zespołowej, presją czasu ,umiejętność nawiązywania kontaktów międzyludzkich, 
umiejętność negocjacji i mediacji , umiejętność wyjaśniania i przekazywania informacji, redagowania 
tekstów, umiejętność publicznego wypowiadania się, 
3) kultura osobista,  
 
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  
1) działalność zgodna z założeniami zawartymi w statucie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniecu,  
2) prowadzenie zajęć o tematyce sportowo-rekreacyjnej  
3) przygotowanie informacji do środków masowego przekazu 
4) organizowanie oraz obsługa imprez sportowo-rekreacyjnych  
5) współdziałanie z jednostkami oświatowymi 
6) ponoszenie odpowiedzialności materialnej za stan placówki oraz powierzone jej mienie.  
7) współpraca samorządem lokalnym i jego jednostkami organizacyjnymi, stowarzyszeniami, klubami 
sportowymi w zakresie przedsięwzięć promocyjnych i rozwojowych,  
8) organizowanie imprez okolicznościowych,  
 
4. Wymagane dokumenty:  
1) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej  
2) list motywacyjny,  
3) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) 
potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,  
4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),  
5) oświadczenie o niekaralności.  
6) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.  
7) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych  

w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku - o ochronie danych  

osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zmianami) 
8) . Oświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające zdolność do podjęcia pracy  

na danym stanowisku. 
 

 



 

Warunki pracy: 

 1. miejsce pracy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniecu  

 2. praca w pełnym wymiarze czasu pracy, 

 3. zatrudnienie w ramach umowy o pracę, 

 

Ilość etatów: 

2 etaty 

 
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Centrum Kultury 

Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu  ul. Szkolna 3  lub pocztą na adres GCKSTiR z dopiskiem: 

„Nabór na stanowisko instruktor sportu” w terminie do dnia 25.09.2015r. 

 

Oferty, które wpłyną  po wyżej określonym terminie lub nie będą zawierać wszystkich wymaganych 

dokumentów, nie będą rozpatrywane. 

 


