
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
       w Lubartowie

            

                                                                       21-100 Lubartów,
                                                                       ul. Lubelska 68
                                                                       tel. 501-943-818

OGŁOSZENIE O NABORZE

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie ogłasza nabór na stanowisko:

Ratownik Wodny na Pływalni krytej MOSiR Lubartów, ul. 1 Maja 66-74, 21-100 Lubartów.

1. Określenie stanowiska pomocniczego: Ratownik wodny – 0,5 etatu.

2. Wymagania niezbędne:

a)  niekaralność  za  umyślne  przestępstwo  ścigane  z  oskarżenia  publicznego  lub  umyślne

przestępstwo skarbowe,

b)  obywatelstwo  polskie  (o  stanowisko  mogą  ubiegać  się  również  osoby  nie  posiadające

obywatelstwa  polskiego  zgodnie  z  art.  11  ust.  2  i  3  ustawy  z  dnia  21  listopada  2008  r.

o pracownikach samorządowych ((Dz. U. z 2018 r., poz. 1260.),

c)  wykształcenie minimum zawodowe,

d)  aktualne uprawnienia ratownika wodnego tj.

– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników zgodnego z wzorem MSW stanowiącym

załącznik do Rozporządzenia MSW z dnia 21 czerwca 2012 r. (Dz. U. poz. 747 z 2012 r.),

– lub zaświadczenie o ukończeniu kursu ratownika WOPR lub starszego ratownika WOPR

rozpoczynającego się przed dniem 31 grudnia 2009 roku wg programu szkolenia określonego

w Ustawie z dnia 18 sierpnia 2011r. (Dz. U. poz. 1482 z 2018 r.)

– lub  zaświadczenie  o  ukończeniu  kursu  Ratownika  Wodnego  Pływalni  lub  Starszego

Ratownika Wodnego, rozpoczynającego się od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku wg

nowego programu szkoleniowego określonego w Ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr

208 poz. 1240 2011 r.),

e) zaświadczenie o ukończonym kursie KPP. 

3. Wymagania dodatkowe:

Dyspozycyjność  (praca  zmianowa),  uczciwość,  odpowiedzialność  za  realizowane  zadania,

systematyczność i konsekwencja w działaniu, komunikatywność, dokładność.

4. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

a)  pełnienie  służby  na  wyznaczonym  stanowisku,  stałe  obserwowanie  powierzchni  wody,

niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej,

b)   kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób kąpiących się,
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c) sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych (gwizdek, dzwonek) przekroczeń regulaminu,

d)  reagowanie na wszelkie wypadki naruszenia regulaminu obowiązującego na terenie pływalni,

e) oczyszczanie powierzchni wody i dna z wszelkich przedmiotów,

f) przygotowanie i konserwacja sprzętu ratowniczego,

i) ponoszenie odpowiedzialności:

- za porządek na hali basenowej,

- za bezpieczeństwo osób kąpiących się.

5. Wymagane dokumenty:

a)  CV i list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,

b) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz kwalifikacje,

c) kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, opinie,

referencje,

d) podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata zawartych w ofercie pracy

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.

o ochronie  danych osobowych (Dz.  U.  z 2018 r.  „  poz.  1000)  i  Rozporządzeniem Parlamentu

Europejskiego  i  Rady  (UE)  20161679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r.,

poz. 1260 tj.) - Załącznik Nr 1 (do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu

i Rekreacji w Lubartowie,  w zakładce Ogloszenia/ informacje ).

Za  wiarygodność  przedstawionych  kopii  dokumentów  ponosi  pełną  odpowiedzialność  osoba

składająca dokumenty. Oryginały dokumentów będą weryfikowane w przypadku pozytywnego dla

kandydata rozstrzygnięcia naboru.

Wymagane dokumenty: 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 art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych".

Wymagane  dokumenty należy przesyłać  pocztą na adres:  Miejski  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji

w  Lubartowie  ul.  Lubeklska  68,  21-100  Lubartów  lub  składać  osobiście  pod  ww.  adresem

w zamkniętych kopertach z adnotacją: „Nabór na stanowisko ratownik wodny – Pływalnia MOSiR

Lubartów”.

Oferujemy stabline zatrudnienie  na podstawie umowy o pracę na 0,5 etatu i  atrakcyjne

wynagrodzenie. 

p.o. MOSiR 

Aneta Symbor
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