OGŁOSZENIE
KONKURS NA WYŁONIENIE ANIMATORA SPORTU W MIŁKACH
Ogłaszam konkurs na wykonywanie w ramach umowy zlecenia zadań animatora sportu.
Ramowy zakres zadań został określony w pkt. II.
Planowany okres wykonywania zadań: kwiecień-listopad 2017 r.,
Ilość godzin: przeciętnie 20 godzin zegarowych tygodniowo (szczegóły zostaną określone
w harmonogramie pracy).
Miejsce wykonywania zlecenia: Miłki
I. Wymagania niezbędne:
a)
obywatelstwo polskie,
b)
posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
c)
stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zlecenia,
d)
posiadanie kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć
sportowo-rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. m.in.
instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego,
e)
kwalifikacje pedagogiczne.
b. Wymagania dodatkowe:
II. Zakres wykonywanych zadań:

d)
e)

inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup
wiekowych,
współpraca ze szkołami, organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi,
organizowanie imprez sportowych i innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia,
sprzyjających włączeniu społecznemu,
organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu,
codzienne nadzorowanie udostępnionych obiektów sportowych w m. Miłki.

III.

Wymagane dokumenty:

a)
b)
c)

Dokumenty wymienione w pkt. a,b,c i f będą przedmiotem indywidualnej oceny komisji
i przyznanej punktacji:
a)
b)

c)
d)

e)
f)

życiorys i list motywacyjny wraz z koncepcją/harmonogramem wykonywania zadań
w
planowanym
okresie,
kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających posiadane
kwalifikacje pedagogiczne i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć
sportowo-rekreacyjnych,
kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe – w przypadku
posiadania stażu pracy,
pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione
umyślnie,
pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych do celów rekrutacji,
referencje – w przypadku posiadania,

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy
Miłki, 11-513 Miłki, ul. Mazurska 2 w terminie do 16 marca 2017 roku do godz. 15.00
z adnotacją: „Animator sportu”. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Warunkiem rozpatrzenia oferty kwalifikującej do dalszego etapu konkursu jest złożenie
wymaganych dokumentów. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie
przeprowadzenia konkursu. Wyłoniony kandydat przed zawarciem umowy zobowiązany będzie
przedłożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zadań.

