
Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu  
ogłasza nabór na stanowisko  

Animator sportu i rekreacji  
 
Forma zatrudnienia:  
Umowa  zlecenie  

 
Miejsce wykonywania zlecenia:  
Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu, ul. Boczna 8A (hala sportowa) 
 
Niezbędne kwalifikacje:  

1. Obywatelstwo polskie;  
2. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;  
3. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;  
4. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie obowiązków animatora (zaświadczenie  lekarskie);  
5. Posiadanie kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-

rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, 
nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy sportu, animatorzy  sportu i rekreacji, 
organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. Mile widziana jest udokumentowana praca z dziećmi i 
młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera lub instruktora sportu;  

6. Mile widziane jest udokumentowane ukończenie kursu udzielania pierwszej pomocy;  
7. Nieposzlakowana opinia. 

   
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  

• organizowanie, prowadzenie i popularyzacja zajęć sportowych i rekreacyjnych (w tym imprez, 
turniejów itp.), 

• współpraca ze szkołami i organizacjami sportowymi w celu popularyzacji aktywności 
fizycznej,  

• udostępnianie obiektów sportowych zgodnie z harmonogramem funkcjonowania,  
• włączenie innych instytucji i organizacji działających w środowisku do wspomagania 

merytorycznego realizowanych zadań na terenie obiektu sportowego, 
• angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych,  
• dbanie o bezpieczeństwo w czasie zajęć oraz nadzór nad przestrzeganiem regulaminu obiektu, 
• nadzór na realizacją harmonogramu korzystania z boisk Orlik, 
• dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia oraz dbanie o porządek na obiekcie 

i wokół niego, 
• prowadzenie wymaganej dokumentacji. 

   
Wymagane dokumenty:  

1. CV;  
2. List motywacyjny;  
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane uprawnienia 

trenerskie lub instruktorskie oraz ewentualne referencje;  
4. Kserokopie świadectw pracy;  
5. Kserokopie dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje;  
6. Oświadczenie o niekaralności;  
7. Zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia;  
8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw 

publicznych.  



   
Informacje dodatkowe:  

1. Zatrudnienie nastąpi na podstawie umowy zlecenia  
2. Szczegółowy zakres obowiązków  animatora na danym obiekcie zostanie określony przez 

gospodarza obiektu.  
   

Termin i miejsce składania dokumentów:  
Wymagane dokumenty należy składać w biurze Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu do dnia  
03. 06. 2017 r. do godz. 1000  
Dokumenty powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie z adnotacją:  
,, Animator sportu i rekreacji”  
Oferty nadesłane po terminie ich składania nie będą rozpatrywane.  
W razie pytań proszę kontaktować się z kierownikiem  
Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu. ul Boczna 8A , tel. 600 954 954  
   
Postępowanie konkursowe będzie składać się z dwóch etapów:  

• I Etap    - wstępna selekcja pod względem spełnienia kryteriów formalnych  
• II Etap   - rozmowa kwalifikacyjna-wybór kandydatów  

   
O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu, osoby zakwalifikowane będą powiadomione 
telefonicznie. Kandydatów prosimy o podanie nr telefonu kontaktowego. 
Wyniki naboru będą ogłoszone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń 
Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu.  
 
 
                                                                                                   Kierownik 
                                                                          Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu 
                                                                                                 Artur Jarczok 
   
 


