
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku ogłasza nabór na kandydatów na stanowisko: Animator 
boisk wielofunkcyjnych wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” 

Warunki pracy: 

1. Praca w terminie: od 1 marca do 30 listopada 2019 roku. 

2. Praca dotyczy obiektu zlokalizowanego przy ulicy Okulickiego 10, 21-040 Świdnik 

3. Praca w godzinach otwarcia Orlika: od godz. 15:00 – 21:00 w dni robocze, od godz. 11:00 – 21:00 w soboty, 
niedziele i święta (z wyłączeniem: Wielkanocy, Poniedziałku Wielkanocnego, Bożego Ciała, 15 sierpnia, 1 
listopada) – godziny mogą ulec zmianie. 

4. Podstawa zatrudnienia – umowa zlecenie, 120  godzin (z możliwością podziału na 2 osoby). 

5. Wymagane kwalifikacje: 

• ukończone 18 lat życia i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw 
publicznych, 

• uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych, tj. instruktor, trener, 
nauczyciel wychowania fizycznego, umożliwiające podjęcie pracy w charakterze animatora sportu 

• dobry stan zdrowia (oświadczenie lub zaświadczenie lekarskie), 

• oświadczenie o niekaralności 

6. Dodatkowe kwalifikacje: 

• mile widziana udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą 

• dokładność w wykonywaniu zadań, uprzejmość, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, 
dyspozycyjność, kreatywność. 

• doświadczenie w pracy na orlikach 

• planowana współpraca z partnerami w tym z organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi 

• członkostwo w klubach sportowych i organizacjach pozarządowych 

• osiągnięte, potwierdzone sukcesy w pracy animatora 

• przewidywane zaangażowanie wolontariuszy, atrakcyjność proponowanych zajęć, planowane 
wykorzystywanie dostępnych zasobów w społeczności lokalnej 

7. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

a) prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych dla różnych grup społecznych w godzinach otwarcia Orlika, 
zgodnie z harmonogramem ujętym w dzienniku zajęć, 

b) organizacja i prowadzenie zajęć oraz imprez sportowych dla różnych grup społecznych 

c) składanie comiesięcznego raportu z liczby osób korzystających z orlika, 

d) nadzór nad obiektem oraz zgłaszanie wszystkich usterek i zniszczeń do zarządcy obiektu. 

e) inne wymagania wynikające z Regulaminu Naboru i Uczestnictwa w projekcie Animator 

8. Wymagane dokumenty: 

a) podpisany życiorys opatrzony klauzulą upoważniającą do przetwarzania danych osobowych: „Wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb przeprowadzenia naboru 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz 922)”, 

b) kopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje zawodowe i doświadczenie 

9. Termin i miejsce składania dokumentów: 

Niezbędne dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku 
mieszczącego się przy ul. Okulickiego 13 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór – Animator Boiska Orlik” w 
terminie do dnia 10 grudnia 2018 roku do godz. 12:00. 
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