Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy
w Dzielnicy Targówek
ul. Łabiszyńska 20, 03-397 Warszawa
poszukuje pracowników na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi:

Starszy konserwator
zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu – 2 osoby
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:








utrzymanie w stałej sprawności urządzeń, sprzętu i obiektów OSiR,
prace konserwacyjne i porządkowe w obiektach sportowych zarządzanych przez OSiR,
drobne prace elektryczne,
obsługa maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu OSiR,
pielęgnacja terenów OSiR – koszenie trawy, nawadnianie, renowacja terenów sportowych,
dbanie właściwy stan techniczny obiektów OSiR,
wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.

Wymagania niezbędne:






obywatelstwo polskie,
wykształcenie średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe i minimum 3- letni staż pracy,
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:
 doświadczenie zawodowe na wyżej wymienionym stanowisku,
 posiadanie świadectwa kwalifikacji do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznej o napięciu
do 1 kV,
 umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu,
 terminowość wykonywanych zadań, komunikatywność,
 brak przeciwwskazań do pracy na wysokości.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:









podpisane odręcznie: życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub podpisane odręcznie oświadczenie o okresie
zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie*
podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych*
podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2014 r.poz.1182
ze zm.”)*

Osoby zainteresowane prosimy o osobiste dostarczenie kompletu dokumentów w terminie do dnia 27 marca 2018 r.
na adres:
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek
Sekretariat
ul. Łabiszyńska 20
03-397 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Starszy konserwator”
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie,
jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 27 marca 2018 r. do godz. 16.00.
*Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP OSiR m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek

