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Wójt Gminy Izabelin  

ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze 

Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Utrzymania  

Terenów Zielonych Izabelin  

GMINNY OŚRODEK SPORTU, REKREACJI i UTRZYMANIA TERENÓW ZIELONYCH IZABELIN 

 z siedzibą w Laskach 

  

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: 

 

 kierowanie działalnością GOSiR  i reprezentowanie go na zewnątrz,  
 bieżące zarządzanie jednostką w ramach statutu i regulaminu organizacyjnego, 
 wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników GOSiR,  
 zarządzanie i gospodarowanie powierzonymi terenami, obiektami i urządzeniami sportowymi oraz rekreacyjnymi 
   w tym ich wynajem, dzierżawa, rozbudowa, modernizacja, remonty i bieżące utrzymanie,  
 koordynowanie i popularyzacja zadań z zakresu sportu, rekreacji i turystyki, 
 współpraca z innymi instytucjami i jednostkami organizacyjnymi o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim,          

ogólnopolskim oraz międzynarodowym w zakresie realizacji zadań statutowych,  
 odpowiadanie za racjonalną gospodarkę finansowa wynikającą z rocznego planu finansowego,  
 prowadzenie zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku pasów drogowych dróg gminnych, konserwacja    

zieleni na nieruchomościach gminnych. 
 
 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku    

                                                                                           

 Praca na stanowisku wymaga od kandydata: pracy administracyjno-biurowej, kierowania zespołem 
pracowników, wyjazdów w teren, pracy z interesantem.  

 Czas pracy: pełen wymiar – przeciętnie 40 godz. tygodniowo. 
 
 
 

Wymagania niezbędne: 

 Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, 
 obywatelstwo polskie 
 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
 brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 

umyślne przestępstwo skarbowe, 
 nieposzlakowana opinia, 
 stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie na stanowisku pracy, 
  co najmniej 5 letni staż pracy, w tym  co najmniej trzy letni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata 

działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,           
 znajomość regulacji  prawnych w zakresie: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o sporcie, ustawy o 

finansach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o gospodarce komunalnej i ustawy o 
bezpieczeństwie imprez masowych. 

 
 

 



 

 

 

Wymagania dodatkowe: 

 

 

 umiejętności menedżerskie, myślenia strategicznego, podejmowania decyzji, negocjowania, planowania i 
organizacji pracy, 

 obsługa programów informatycznych Microsoft Office, poczta elektroniczna,  
 umiejętność kształtowania właściwych relacji interpersonalnych, 
 wysoka kultura osobista.    

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: jednostka organizacyjna  GMINNY OŚRODEK 

SPORTU, REKREACJI i UTRZYMANIA TERENÓW ZIELONYCH IZABELIN  z siedzibą w Laskach  - rozpocznie 

działalność z dniem 1 kwietnia 2018 r.  

 

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 podpisany życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny,  
 kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, 
 kopie świadectw pracy dokumentujące wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku 

kontynuacji zatrudnienia, 
 oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,   
 oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim, 
 oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,  
 oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
 oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie 

pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.  
      (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)” 

 
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiste lub za pośrednictwem poczty kompletu 
dokumentów w terminie  do   27 marca 2018 r. (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu) na adres: 
 

Urząd Gminy Izabelin 
05-080 Izabelin 

ul. 3 Maja 42 

z dopiskiem na kopercie: Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Utrzymania  

Terenów Zielonych Izabelin z siedzibą w Laskach 

 

 
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone 

 


