
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

we Włodawie

ogłasza ofertę pracy na stanowisko: KONSERWATOR

Stanowiska pracy utworzone w wyniku realizacji projektu „Rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury szkolnej i sportowej we Włodawie”, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

Przewidywane zatrudnienie: 3 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy

Miejsce pracy: 
Kompleks sportowo – rekreacyjny MOSiR Włodawa ul. Szkolna 4, 22-200 Włodawa

Przewidywany czas rozpoczęcia pracy – październik 2012 r.

Warunki zatrudnienia:
- umowa o pracę

Do obowiązków należeć będzie m.in.: 
1. Bieżąca kontrola i korygowanie wszystkich parametrów wody basenowej.
2. Sporządzanie roztworów podchlorynu sodu i kwasu siarkowego.
3. Płukanie, mycie i namulanie zbiorników filtracyjnych.
4. Wykonywanie kalibracji sond Ph i Cl
5. Bieżąca kontrola pracy instalacji wentylacji i klimatyzacji basenowej.
6. Bieżąca kontrola pracy węzła cieplnego.
7. Bieżąca kontrola wszystkich parametrów pracy urządzeń technicznych obiektu. 
8. Konserwacja oraz utrzymanie w należytym stanie urządzeń i konstrukcji. 
w obiektach sportowych (oczyszczanie, malowanie, drobne naprawy i remonty itp.).
9. Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych (koszenie trawy, eliminowanie 
chwastów, podlewanie, itp.).
10. Pomoc w obsłudze organizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych.
11. Pomoc przy wypożyczaniu sprzętu sportowego.
12. wykonywanie zadań typowo gospodarczych i porządkowych na obiektach.

Wymagania:
- staż pracy – 1 rok
- wykształcenie co najmniej średnie techniczne
- praktyczna znajomość zagadnień dotyczących utrzymania technicznego obiektu wraz 

z instalacją elektryczną, grzewczą, wodną, wentylacją i uzdatnianiem wody 
basenowej,

- mile widziane uprawienia elektroenergetyczne w zakresie do 1 kV (SEP),
- prawo jazdy kat. B
- doświadczenie w obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych,



- podstawowe umiejętności przy konserwacji zieleni oraz wykonywaniu drobnych prac 
remontowych,

- nieposzlakowana opinia,
- korzystanie w pełni praw publicznych
- znajomość obsługi komputera 
- umiejętność pracy w zespole,
- odporność na stres,
- umiejętność podejmowania szybkich decyzji w warunkach stresowych,
- dobra organizacja czasu pracy,
- motywacja, zaangażowanie i sumienność,
-    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

       
Oferujemy:

- korzystne warunki zatrudnienia
- pracę w trybie 2 zmianowym,
- atrakcyjne wynagrodzenie,
- ciekawą pracę w miłej atmosferze.

Wymagane dokumenty:
- podanie
- CV ze zdjęciem
- kserokopie dokumentów potwierdzające staż pracy (w języku polskim) 

UWAGA: Staż z Urzędu Pracy nie jest wliczany do stażu pracy!
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Miejsce składania dokumentów:      
Wymagane dokumenty należy składać do dnia  18.09.2012 r. do  godz. 15.00 na adres: 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włodawie Al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 82 5722-584

Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane telefonicznie.
W związku z powyższym prosimy w CV podać obowiązkowo numer telefonu kontaktowego.


