
OGŁOSZENIE O NABORZE 

NA KIEROWNIKA HALI SPORTOWEJ I BASENU  

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W RYPINIE 
 

1. Wymagania niezb�dne: 

1.  wykształcenie wy�sze,  
2.  co najmniej 5 - letni sta� pracy,  
3.  obywatelstwo polskie, 
4.  pełna zdolno�� do czynno�ci prawnych oraz korzystanie w pełni z praw 

publicznych, 
5.  niekaralno�� za umy�lne przest�pstwo �cigane z oskar�enia publicznego 

lub umy�lne przest�pstwo skarbowe, 
6.  nieposzlakowana opinia. 

 

2. Wymagania po��dane: 

1. znajomo�� przepisów w zakresie: finansów publicznych, ustawy 
o pracownikach samorz�dowych, kultury fizycznej i prawa zamówie� 
publicznych, 

2.  do�wiadczenie w zarz�dzaniu zespołami ludzkimi, 
3.  obsługa komputera 
4.  posiadanie nast�puj�cych predyspozycji osobowo�ciowych: 

samodzielno��, odpowiedzialno��, zaanga�owanie, komunikatywno��, 
umiej�tno�� organizowania pracy, odporno�� na stres, systematyczno��, 
rzetelno��, dyspozycyjno��.  

 

3. Zakres zada� wykonywanych na stanowisku: 
1.  realizacja Statutu Hali Sportowej i Basenu proponowanie jego 

aktualizacji w miar� potrzeb, 
2.  udział w tworzeniu oraz kontrola realizacji bud�etu j Hali Sportowej 

i Basenu, 
3. współpraca z innymi instytucjami i placówkami, których działalno�� 

skierowana jest na kultur� fizyczn�, 
4. nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP, Ppo�., sanitarnych w Hali, 
5. kierowanie personelem Hali Sportowej i Basenu, tworzenie 

harmonogramów pracy personelu oraz kontrola ich realizacji, 
prowadzenie wymaganej sprawozdawczo�ci zwi�zanej z działalno�ci�, 

6. organizowanie imprez i zawodów sportowych o zasi�gu lokalnym 
i ponadlokalnym, 

7. gospodarowanie powierzonym maj�tkiem, 
8. reprezentowanie Hali Sportowej i Basenu w Rypinie na zewn�trz. 



4. Wymagane dokumenty 

1.  �yciorys /CV/ 
2.  list motywacyjny , 
3.  kserokopie dokumentów potwierdzaj�cych wykształcenie , 
4.  kserokopie �wiadectw pracy, 
5.  kserokopie innych dokumentów potwierdzaj�cych kwalifikacje, 
6.  o�wiadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych, 

o posiadaniu pełnej zdolno�ci do czynno�ci prawnych, 
7.  o�wiadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem s�du za 

umy�lne przest�pstwo �cigane z oskar�enia publicznego lub umy�lne 
przest�pstwo skarbowe, 

8.  o�wiadczenie kandydata o wyra�eniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji zgodnie 
z ustaw� z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych / Dz.U. 
z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pó�n. zm./ 

9. pisemna ramowa koncepcja funkcjonowania Hali Sportowej i Basenu 
w zakresie realizacji bie��cych zada� 

10.  o�wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz ksero dowodu 
osobistego. 

 

Dokumenty nale�y składa� w Sekretariacie Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie 
ul. Dworcowa 11 w terminie do 29 sierpnia 2011r. do godz. 15 00  

w zamkni�tych kopertach z napisem „Nabór na kierownika hali sportowej 
i basenu przy zespole szkół nr 2 w Rypinie” lub przesła� na adres: 

 
Zespół Szkół nr 2 w Rypinie 

Im. Unii Europejskiej 
ul. Dworcowa 11 

87-500 Rypin 

 

Oferty, które wpłyn� do Sekretariatu Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie po wy�ej 
okre�lonym terminie nie b�d� rozpatrywane . 

Informacja o wyniku naboru b�dzie ogłoszona na tablicy ogłosze� Zespołu 
Szkół nr 2 w Rypinie oraz na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie 
(zs2rypin.wp.pl). 

Konkurs mo�e zosta� uniewa�niony bez podania przyczyny. 
 


