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Z A R Z Ą D Z E N I E Nr6/2019
Wójta Gminy Kluczewsko
z dnia 5 lutego 2019 roku

w sprawie przeprowadzenia naboru na
kolarstwo

stanowisko instruktora sportu o specjalizacji

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U . z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 ze zmianami) zarządzam co
następuje:
§ 1. Przeprowadzić nabór na stanowisko instruktora sportu o specjalizacji kolarstwo.
§ 2. Nabór przeprowadzony zostanie w formie konkursu i rozpocznie się z dniem 5 lutego
2019 roku, przewidywany termin jego zakończenia 12 lutego 2019 roku.
§ 3. 1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konkursu zostanie opublikowane w dniu 5 lutego 2019
roku poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz publikację w Biuletynie
Informacji Publicznej.
2. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do zarządzenia.
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3. Termin składania ofert ustala się na dzień 12 lutego do godziny 1 5 .
§ 4. Do przeprowadzenia naboru, o którym mowa w § 1 powołuję komisję konkursową w
składzie:
1. Teresa Staszczyk
2. Olczyk Sebastian

- Przewodniczący,
- Członek,

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rafał Patka

Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2019
Wójta Gminy Kluczewsko
z dnia 5 lutego 2019 roku

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA STANOWISKO INSTRUKTORA SPORTU
O SPECJALIZACJI KOLARSTWO
Wójt Gminy Kluczewsko
ogłasza nabór ofert
na stanowisko instruktora sportu o specjalności kolarstwo
1. Wymagania niezbędne:
1. Ukończony 18 rok życia,
2. Wykształcenie średnie bądź wyższe oraz obligatoryjnie uprawnienia instruktora
sportu-specjalizacja kolarstwo,
3. Prawo jazdy kat. B,
4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,
5. Niekaralność za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, pełna zdolność
do czynności prawnych,
6. Nieposzlakowana opinia,
7. Dokładność w wykonywaniu zadań, uprzejmość, systematyczność,
obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność, komunikatywność, kreatywność,
umiejętności organizatorskie.
2. Wymagania dodatkowe:
Mile widziane doświadczenie w działalności w organizacjach pozarządowych,
umiejętność pisania tekstów promocyjnych dla mediów, umiejętność
sporządzania wniosków aplikacyjnych dot. pozyskiwania środków finansowych z
różnych źródeł.
3. Zakres wykonywanych zadań:
1. Prowadzenie zajęć sportowych oraz treningów ogólnorozwojowych przez cały rok
3 razy w tygodniu po 2 h lub częściej jeżeli zachodzi taka potrzeba (jazda na
rowerze w terenie, zajęcia na sali gimnastycznej) dla dzieci i młodzieży w wieku
10-18 lat z Gminy Kluczewsko,
2. Uczestnictwo wraz z podopiecznymi w wyścigach kolarskich na terenie Polski,
zgodnie z kalendarzem przedstawionym na dany rok przez Polski Związek
Kolarski,
3. Organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń
promujących zdrowy styl życia oraz aktywność fizyczną w Gminie Kluczewsko,
4. Współpraca z dyrektorami szkół oraz innymi instytucjami, stowarzyszeniami w
celu promocji aktywności fizycznej, w tym szczególnie kolarstwa,

5. Organizowanie wyjazdów oraz sprawowanie opieki na zgrupowaniach kolarskich
podczas wakacji oraz organizowanie wyjazdów dodatkowych np. na basen,
lodowisko itp.
6. Wykonywanie innych zadań wynikających ze specyfiki pracy,
7. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność z innych źródeł niż dotacje
organizatora,
8. Prowadzenie teczki z wymaganą dokumentacją,
4. Wymagane dokumenty i ich składanie:
1. Życiorys (CV),
2. kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie
kandydata,
3. kserokopie dokumentów
potwierdzających
szczególne
uprawnienia
zawodowe kandydata,
4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
5. oświadczenie kandydata o niekaralności,
6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
z pełni praw publicznych,
7. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy,
8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona
rozmowa kwalifikacyjna. Z wybraną osobą zostanie zawarta umowa zlecenie.
Wymagane dokumenty można składać w terminie do 12 lutego 2019 r. osobiście
w Urzędzie Gminy w Kluczewsku, lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd
Gminy Kluczewsko, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko z dopiskiem
„Konkurs na stanowisko instruktora sportu o specjalności kolarstwo".
5. Postanowienia końcowe.

1.
2.
3.

Oferty niekompletne, lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie
będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie
rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP
gminy Kluczewsko, a także na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV) powinny być objęte klauzurą:
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U 2018 poz. 1000)".
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Rafał Pałka
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