
  

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 

ul. Słowackiego 21, 05-091 Ząbki 

 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy 

 

PRACOWNIK OBSŁUGI NA LODOWISKU MIEJSKIM W ZĄBKACH 

(ul. Batorego 11 przy Szkole Podstawowej nr 2) 

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę  

(na okres funkcjonowania lodowiska, planowany okres to 01.12.2018 r. – 28.02.2019 r.) 

I. Wymagania niezbędne:  

1. Obywatelstwo polskie. 

2. Wiek – powyżej 18 lat. 

3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 

publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie. 

4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku. 

5. Dokładność w wykonywaniu zadań, uprzejmość, obowiązkowość, punktualność, 

dyspozycyjność. 

6. Prawo jazdy. 

 

II. Zakres obowiązków na stanowisku :  

1. Udostępnianie lodowiska zgodnie z regulaminem. 

2. Prowadzenie harmonogramu rezerwacji lodowiska. 

3. Wydawanie łyżew i kasków. 

4. Utrzymanie tafli lodowiska w stanie zapewniającym bezpieczne korzystanie 

(gładzenie, odśnieżanie, uzupełnianie wody). 

5. Utrzymanie porządku i czystości zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

wymaganiami. 

6. Utrzymanie w sprawności urządzeń, sprzętu, narzędzi oraz środków trwałych na 

obiekcie. 

7. Rozliczenie się z powierzonego mienia i wpłat z tytułu wypożyczania  łyżew 

i kasków. 

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia :  

1. Życiorys ( CV ). 

2. Podpisane pisemne oświadczenie kandydata o posiadanie pełnej zdolności do 

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

przestępstwa popełnione umyślnie. 

3. Podpisane pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych do celów rekrutacji. 

4. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku. 

5. Kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie. 

6. Kopia prawa jazdy. 



IV. Informacje dodatkowe:  

1. Miejsce wykonywania pracy – LODOWISKO MIEJSKIE przy Szkole Podstawowej 

nr 2 ul. Batorego 11 w Ząbkach. 

2. Godziny pracy: 

Praca dwuzmianowa między godzinami 8.00-21.00 

3. Okres zatrudnienia:  01.12.2018r. - 28.02.2019r. 

4. Przewiduje się możliwość zatrudnienia kilku osób. 

5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22/674-11-64 w. 101 

V. Terminy i miejsce składania dokumentów.  

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Ząbkach w terminie do dnia 30 listopada 2018  roku godz. 12.00 na adres Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji  05 – 091 Ząbki ul. Słowackiego  21 z adnotacją : „Nabór na 

stanowisko Pracownik Obsługi -  Lodowisko 2018”. 

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy 

kwalifikacyjnej. 

  

Dyrektor M.O.S.iR. 

/-/ Jacek Romańczuk 

 


