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WÓJT GMINY KROŚCIENKO WYŻNE<?xml:namespace prefix =
o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
ogłasza konkurs na stanowisko
Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Krościenku Wyżnym
<?xml:namespace prefix = o ns =
"urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Wymagania niezbędne
- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu sportu, turystyki i rekreacji,
- staż pracy min. 2 letni,
- zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
- umiejętności organizacyjne.
Wymagania dodatkowe:
- znajomość przepisów prawnych w zakresie kultury fizycznej, organizowania i prowadzenia działalności kulturalno-sportowej, finansów i
zamówień publicznych.
- znajomość programów komputerowych,
- znajomość zasad upowszechniania i promocji sportu i rekreacji.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- zarządzanie całokształtem działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- administrowanie obiektami (siedziba GOSiR, stadion i place zabaw),
- organizowanie imprez kulturalno-sportowych,
- samodzielna gospodarka finansowa.
Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny +CV,
2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
3) kserokopie świadectw pracy,
4) inne dokumenty dotyczące posiadanych kwalifikacji i umiejętności,
5) zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym,
6) oświadczenie o korzystaniu w pełni publicznych praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krościenku
Wyżnym” w terminie do dnia 22 sierpnia 2008 r. do godz. 15.00 w pok. 3 w Urzędzie Gminy w Krościenku Wyżnym, ul. Południowa
9.
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
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