
I. Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godzin średnio-tygodniowo;  
Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku. 

II. Wymagania niezbędne: 

1. wykształcenie co najmniej średnie, 

2. co najmniej trzyletni staż pracy, 

3. znajomość przepisów dotyczących ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo Zamówień Publicznych           
i innych przepisów dotyczących procesu inwestycyjnego,  

4. znajomość zagadnień z zakresu sportu, rekreacji i turystyki oraz działalności i finansowania jednostek 
samorządu terytorialnego, 

5. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, 

6. prawo jazdy kat. B,  

7. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na w/w stanowisku. 

III. Predyspozycje i umiejętności dodatkowe: 

1. preferowane wykształcenie wyższe o charakterze technicznym, 

2. doświadczenie zawodowe w zakresie pracy w samorządzie, administrowaniu obiektami sportowo-
rekreacyjnymi, oświatowymi lub innymi, 

3. umiejętność posługiwania się kosztorysami, 

4. posiadanie kwalifikacji dodatkowych w postaci kursów lub szkolenia w zakresie związanym z określonymi 
wyżej wymaganiami i umiejętnościami, 

5. dyspozycyjność, samodzielność w działaniu, operatywność, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, 
rzetelność, zdolności organizatorskie i umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista,  

6. znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym. 

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku. 

1. realizacja planu finansowego ośrodka i przygotowanie sprawozdań w zakresie realizacji przydzielonych 
środków finansowych oraz składanie wniosków do projektu planu finansowego ośrodka na rok następny, 

2. prowadzenie ksiąg materiałowych dla tzw. „pozostałych środków będących w użytkowaniu”, opisywanie 
faktur przy zakupie tego typu materiałów i sprzętu, 

3. organizowanie pracy i nadzór nad jej wykonywaniem poprzez podległych pracowników, 

4. administrowanie obiektami Ośrodka oraz znajdującymi się w nich urządzeniami, nadzór nad bieżącą 
konserwacją, przeglądami, remontami budynków, sprzętu i urządzeń, 

5. zapewnienie czystości i sprawności technicznej budynków, obiektów sportowych i sprzętu technicznego, 

6. zabezpieczenie należytego stanu sanitarno-porządkowego wszystkich obiektów, 

7. dbanie o estetyczny wygląd terenów zielonych wokół administrowanych obiektów, 

8. prowadzenie właściwej dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej, 

9. współudział w organizacji imprez organizowanych przez ośrodek. 

V. Wymagane dokumenty:  
1.  C.V. oraz List motywacyjny. 
2.  Kserokopie świadectw pracy oraz dyplomów potwierdzających wykształcenie. 
3.  Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach. 
4.   Oświadczenie o niekaralności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji 

procesu rekrutacji. 
Wymagane dokumenty z dopiskiem: Oferta pracy - Kierownik ds. administracyjno-gospodarczych należy składać 
osobiście w sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku (pokój nr 6) lub przesłać pocztą na adres: 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku, ul. Pułtuska 47, 05-140 Serock 
Dodatkowych informacji w sprawach merytorycznych i formalnych udziela Maciej Goławski, Dyrektor Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, kom.: 503-507-309, e-mail.: m.golawski@osir.serock.pl 

Termin składania dokumentów upływa dnia 20.02.2018 r. (decyduje data faktycznego wpływu). 

          

ogłasza nabór na wolne stanowisko 
KIEROWNIKA DS. ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH 


