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Komorniki, 13 lutego 2021 r. 

 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: 

Animator na boisku ORLIK 2012 
 
Informacje o zatrudnienie: 

1. umowa o pracę od 1 marca 2021 r., 
2. wymiar czasu pracy ½ etatu na boisku ORLIK 2012 w Plewiskach. 

 
Wymagania: 

1. Wykształcenie: średnie lub wyższe. 
2. Posiadanie uprawnień trenerskich z zakresu piłki nożnej – minimum UEFA B. 
3. Znajomość przepisów z zakresu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych oraz 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. 
4. Znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office. 
5. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. 
6. Umiejętność dobrej organizacji pracy, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi. 
7. Samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dokładność, umiejętność 

organizowania pracy, wysoka kultura osobista. 
8. Prawo jazdy – kat. B 
9. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych. 
10. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne 

przestępstwo skarbowe. 
11. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku. 

Zakres pracy: 

1. Organizacja zajęć sportowych dla dzieci na boisku ORLIK 2012. 
2. Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizowanie lub współorganizowanie zajęć rekreacyjnych dla 

dzieci i młodzieży na boisku ORLIK 2012. 
3. Przygotowywanie, prowadzenie, koordynowanie imprez sportowo – rekreacyjnych na boisku ORLIK 2012. 
4. Ustalanie harmonogramu zajęć na boisku ORLIK 2012. 
5. Nadzorowanie poprawności funkcjonowania obiektu ORLIK 2012. 

Wymagane dokumenty: 

• curriculum vitae, 

• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

• kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, 

• kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie, staż pracy, 

• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw 
publicznych, 

• oświadczenie o niekaralności, 

• inne dokumenty – o ukończonych kursach, szkoleniach, praktykach. 
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Sposób i termin składania ofert : 

1. oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do piątku 19.02.2021 r. do godz. 12.00 w Gminnym 
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komornikach z dopiskiem „Animator na boisku ORLIK 2012”. 

2. oferty złożone po terminie i drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane, 
3. osoby spełniające wymogi formalne przechodzą do II etapu naboru, który przeprowadzony zostanie w dniach 

22 – 23.02.2021 r. w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Komornikach (osoby zostaną powiadomione 
telefonicznie). 

 
Inne informacje : 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informuję, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Komornikach (62-052) przy ul. Polnej 37. Administrator wyznaczył 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl tel.: + 48 792 304 042. 

2. Państwa dane osobowe wskazane w Kodeksie Pracy lub w innych ustawach szczegółowych będą przetwarzane 
w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). Pozostałe dane osobowe (w przypadku ich 
przesłania do GOSiR np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. Państwa 
dobrowolnej zgody, którą wyraziliście Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne z tymi danymi - 
ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie 
tych danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. 

3. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to konieczne) abyśmy mogli 
wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać Państwa dane w szczególności następującym odbiorcom: 
- osobom upoważnionym przez nas - naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp 
do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; 
- podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności przetwarzania danych. 

4. Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, 
będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami 
archiwalnymi. 

5. Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych - zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

6. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 
Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. 

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, daty urodzenia, miejsca 
zamieszkania, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest wymogiem ustawowym. Jesteście 
Państwo zobowiązani do ich podania, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w 
procesie rekrutacji. Konieczność podania danych wynika m.in z obowiązującej ustawy Kodeks Pracy. Podanie 
pozostałych danych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie ma wpływu na możliwość udziału w procesie 
rekrutacji. 

 
 

Marcin Kaczmarek   
Dyrektor GOSiR w Komornikach   
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