
  

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy  

w Dzielnicy Targówek 

ul. Łabiszyńska 20, 03-397 Warszawa 

poszukuje pracownika na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi 

Konserwatora 

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, 
 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, średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe,  
 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 lub stanowisku podobnym, 
 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. 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia 
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %. 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 podpisane odręcznie: życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,  
 kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie lub kwalifikacje zawodowe, 
 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* 

Osoby zainteresowane prosimy o osobiste dostarczenie kompletu dokumentów w terminie do dnia 02 listopada 2021 r. 
do godz. 12.00 na adres: 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek 
Sekretariat 

ul. Łabiszyńska 20 
03-397 Warszawa 

z dopiskiem na kopercie: „Konserwator 04/2021” 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. 

*Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP OSiR m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek 
 

Klauzula informacyjna dla kandydata 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek, reprezentowany 

przez Dyrektora; 

2) kontakt do powołanego inspektorem ochrony danych w OSiR Targówek: ochrona.danych@osirtargowek.waw.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko konserwator, na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. a RODO; 
4)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną zniszczone;5)  posiada 

Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody 

na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: 

ochrona.danych@osirtargowek.waw.pl  bądź listownie na adres OSiR Targówek; 

5) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa; 

6) podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w 

postępowaniu rekrutacyjnym.  
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