
BURMISTRZ GMINY I MIASTA JASTROWIE 

OGŁASZA NABÓR 

NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY I MIASTA , 

64-915 Jastrowie, ul. Gdańska 79 

KONSERWATOR URZĄDZEN SPORTOWYCH 

Ilość stanowisk : 1 

Wymiar etatu   : 1 

Rodzaj umowy : zatrudnienie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas 

nieokreślony. 

Miejsce wykonywania pracy: Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Kilińszczaków 18 a 

  

I. Wymagania niezbędne  wobec kandydata 

1) wykształcenie zasadnicze 

2) obywatelstwo polskie 

3) korzystanie w pełni z praw publicznych 

4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku 

5) kontrola i konserwacja urządzeń wodnych, elektrycznych i mechanicznych; 

6) usuwanie usterek, bieżące naprawy, uzupełnianie braków i konserwacja urządzeń  w 
budynkach i na terenie podległym  

7) ogólny nadzór nad urządzeniami sportowymi budynkiem i terenem Hali  
8) usuwanie awarii;  

9) w okresie jesiennym sprzątanie i usuwanie liści wokół posesji; 
10) w okresie zimowym sprzątanie i usuwanie śniegu i lodu wokół posesji  

11) w okresie wiosennym i letnim koszenie trawy 
12) wykonywanie remontów i napraw w budynkach 
 
II. Wymagania dodatkowe wobec kandydata 

1) posiadanie prawa jazdy kat B 
2) zainteresowania w kierunku sportu i rekreacji 
3) zaangażowanie, kreatywność i komunikatywność 
 
 
III. Zakres czynności na stanowisku 

1) utrzymanie stałej sprawności urządzeń w Hali Sportowej i innych obiektach 
2) zarządzanie oświetleniem obiektu 
3) bieżąca kontrola urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i elektrycznych 
4) dbanie o czystość otoczenia Hali 
5)dokonywanie okresowych przeglądów pomieszczeń i urządzeń  
6) zgłaszanie kierownikowi Referatu usterek i awarii, które przekraczają możliwości naprawy 
przez konserwatora. 
7) wydawanie sprzętu sportowego 
8)przestrzegać zasad BHP 
9)wykonuje inne prace zlecone przez kierownika ref. SPRiT. 



IV Wymagane dokumenty 

1) list motywacyjny 
2) CV  
3) Kwestionariusz osobowy wg wzoru dostępnego na stronie internetowej BIP Urzędu GiM 
Jastrowie oraz w siedzibie Urzędu u pracownika ds. kadr. 
4) kserokopia dowodu osobistego  
5) w przypadku doświadczenia zawodowego, kserokopie świadectw pracy oraz 
zaświadczenie w przypadku pozostawania w stosunku pracy  
6) kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie  i uprawnienia 
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw 
publicznych. 
8) oświadczenie o stanie zdrowia i sprawności odpowiadającej zajmowanemu stanowisku 
9) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do 
celów rekrutacji o treści „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 j.t. z późniejszymi 
zmianami )”- podpisane w sposób czytelny. 
Wszystkie dokumenty – kserokopie winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z 
oryginałem. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do złożenia do wglądu 
pracodawcy oryginałów dokumentów. 
 
 
V. Termin i miejsce składania dokumentów  
 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „NABOR NA STANOWISKO 
KONSERWATORA URZĄDZEŃ SPORTOWYCH” w Urzędzie GiM w Jastrowiu, pok. Nr 12 lub 
przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta Jastrowie, 64-915 Jastrowie, ul. Gdańska 79 
w terminie do 15 lutego 2018 roku do godziny 15:00 
Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 
 
 

 

 

 

 

                                                                                             

                                                   

 
 
 
 
 


