
WÓJT GMINY WYDMINY OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO

ANIMATORA OBIEKTÓW SPORTOWYCH WYBUDOWANYCH W RAMACH

PROGRAMU „MOJE BOISKO-ORLIK 2012" W MIEJSCOWOŚCI WYDMINY

I GAWLIKI WIELKIE

Forma zatrudnienia – umowa zlecenie.

Ilość godzin do przepracowania  w ciągu miesiąca:

– 80  godzin  miesięcznie  w  przypadku  powierzenia  wykonywania  zadań  jednemu

Animatorowi/Animatorce ;

- 40 godzin miesięcznie w przypadku powierzenia wykonywania zadań Animatora/Animatorki

dwóm osobom.

Praca w godzinach popołudniowych 

Planowany okres zatrudnienia: od 1 marca 2015 do dnia  30  listopada 2015.

I. Wymagania niezbędne:

1. Ukończone 18 lat,

2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

4.  Posiadane  kwalifikacje  i  uprawnienia  do  organizowania  i  prowadzenia  zajęć  sportowo-

rekreacyjnych  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  tj.  m.in.:  instruktorzy,  trenerzy,

nauczyciele  wychowania  fizycznego,  organizatorzy  zajęć  i  zawodów,  posiadający

stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

II. Zakres i sposób wykonywania zadań na stanowisku:

1) Organizacja regularnych i atrakcyjnych pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży

uwzględniający powszechną dostępność, przełamywanie barier w dostępie do sportu z powodów

ekonomicznych, wychowanie w duchu szacunku i współpracy (przeciwdziałanie agresji i patologii).

2)  Organizacja  regularnych  i  atrakcyjnych  zajęć  sportowych  dla  jednej  wybranej  grupy

priorytetowej (przedszkolaki, dziewczęta, rodziny, kobiety, osoby niepełnosprawne, seniorzy).

3) Przeprowadzenie przynajmniej dwóch lokalnych akcji promocyjnych, w tym organizacja imprez 

i wydarzeń sportowych dla społeczności lokalnej (różne grupy społeczne i wiekowe) promujących

zdrowy styl życia.

4) Zaangażowanie wolontariuszy i wolontariuszek w działania na Orliku.

5) Przeprowadzenie testów dla użytkowników Orlików.

6) Współpraca z klubami sportowymi w celu wspierania rozwoju młodych talentów sportowych.

7) Współpraca ze szkołami i organizacjami sportowymi w celu popularyzacji aktywności fizycznej.

8)  Angażowanie  się  w  organizację  turniejów  i  akcji  społecznych  inicjowanych  lub  objętych

patronatem przez Ministra Sportu i Turystyki.



9) Prowadzenie  dziennika zajęć.

10) Nadzór nad mieniem i zgłaszanie wszystkich usterek i zniszczeń.

11) Przestrzeganie i stosowanie Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego MOJE BOISKO

ORLIK 2012 w Wydminach i Gawlikach Wielkich.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. List motywacyjny, CV,

2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i

prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe - w przypadku posiadania stażu

pracy,

5.  Podpisane  pisemne  oświadczenie  kandydata  o  posiadaniu  pełnej  zdolności  do  czynności

prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione

umyślnie,

6.  Podpisane  pisemne  oświadczenie  kandydata  o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  danych

osobowych  do  celów  rekrutacji,   (Wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych

zawartych  w  ofercie  pracy  dla  potrzeb  przeprowadzenia  naboru  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2014 r.poz 1182 z późn. zm.);

7. Kopia dokumentu tożsamości,

8.  Oświadczenie  kandydata  na  animatora  o  nie  pobieraniu  wynagrodzenia  związanego  

z realizacją innych programów  finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

9.  Koncepcja  funkcjonowania  obiektu  zgodnie  z  Regulaminem  naboru  i  uczestnictwa  

w projekcie Animator – Moje Boisko Orlik 2012

IV. Terminy i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należy złożyć do dnia 9 lutego 2015 roku  do godz. 10.00 osobiście lub przesłać pocztą

(decyduje data wpływu!) do sekretariatu Urzędu Gminy Wydminy pokój nr 11, ul. Grunwaldzka 74,

11-510 Wydminy w zamkniętej kopercie opisanej „Animator sportu – Moje Boisko ORLIK 2012”,

opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym. 

Wójt  Gminy  Wydminy  zastrzega  sobie  prawo  nierozstrzygnięcia  konkursu  w  przypadku

nieuzyskania  dofinansowania  w  ramach  PROJEKTU  „Animator  -  Moje  Boisko  ORLIK

2012" w 2015 roku. 

Wybrani kandydaci będą zobowiązani do współpracy przy wypełnieniu wniosku o dofinansowanie

w ramach projektu „Animator - Moje Boisko ORLIK 2012" w 2015 roku. Więcej informacji na

temat programu na stronie NaszOrlik.pl i FRKF.pl


