
URZĄD MIEJSKI W BORKU WLKP.
ogłasza nabór  na animatora 
„Moje Boisko ORLIK 2012”

1. Wymagania niezbędne:
− obywatelstwo polskie,
− pełna zdolność do czynności prawnych,
− wykształcenie wyższe,
− uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych, tj. instruktor, 

trener, nauczyciel wychowania fizycznego,
− dobry stan zdrowia,
− brak skazania za przestępstwa umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:
− udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku trenera lub instruktora,
− umiejętność komunikowania się, kreatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
− organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych, pokazów i konkursów 

sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, udokumentowanych zapisami w dzienniku zajęć,
− nadzór nad realizacją harmonogramu korzystania z boisk,
− prowadzenie rejestru użytkowników obiektu,
− przygotowywanie informacji okresowych z działań realizowanych na obiekcie,
− dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia,
− współpraca z dyrektorami  szkół działających na terenie gminy Borek Wlkp. w organizacji zajęć 

sportowych,
− organizacja imprez, turniejów, mistrzostw sportowych,
− upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,
− aktywizacja sportowa mieszkańców.

4. Wymagane dokumenty:
− życiorys (CV),
− list motywacyjny,
− kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
− oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
− oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwa skarbowe,
− kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje, (kserokopia dyplomu 

trenerskiego, książeczki instruktorskiej lub kserokopia dokumentu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe nauczyciela wychowania fizycznego, w tym jeśli posiada kurs 
pierwszej pomocy przedmedycznej)

− zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku,
− kserokopia dowodu osobistego
− oświadczenie kandydata na animatora o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją 

innych programów finansowych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (druk do pobrania  )  
− oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji 

    procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
    (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)

http://borekwlkp.pl/zalacznik/2013/styczen/oswiadczenie.doc


5. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy przesłać lub składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. 
ul. Rynek 1, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na animatora „Moje Boisko-
ORLIK 2012”   w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 lutego  2013 r.  do godz. 15.00.
− W przypadku nadesłania ofert pocztą na adres: Urząd Miejski Borku Wlkp., ul. Rynek 1
63-810 Borek Wlkp., liczy się data jej wpływu

6. Informacje dodatkowe
a. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. po terminie, niekompletne i nie 
będą spełniały wymogów określonych w ogłoszeniu  nie będą rozpatrywane.
b. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich 
miejsc pracy.
c. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
     Miejskiego w Borku Wlkp. /http://bip.borekwlkp.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miejskiego, niezwłocznie, po przeprowadzonym i zakończonym naborze.
d. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w    
zakresie  objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem animatora określonym w ogłoszeniu 
o naborze.

e. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po 2 miesiącach od dnia naboru podlegają 
zniszczeniu.

Możliwość zatrudnienie dwóch osób na pół etatu. Przewidywane zatrudnienie od marca do 
listopada 2013 r., na podstawie umowy zlecenia, (80  godzin miesięcznie- we wszystkie dni robocze 
oraz w soboty i w niedziele, w systemie dwuzmianowym).
W momencie zawierania umowy, animator przedstawia szczegółowy harmonogram planowanych 
do przeprowadzenia zajęć, przygotowany w uzgodnieniu z gospodarzem obiektu- Urzędem 
Miejskim w Borku Wlkp.

Ocena ofert oraz rozmowy z wybranymi kandydatami odbędą się po w/w terminie.
O terminie rozmowy wybrani kandydaci zostaną odrębnie powiadomieni.

Burmistrz Borku Wlkp.

  /-/ Marian Jańczak


