
 OGŁOSZENIE 
 

Centrum Sportu Szamotuły Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą  

w Szamotułach ogłasza nabór 

na wolne stanowisko pracownicze:  konserwator 
 

1. Nazwa i adres spółki  organizującej  nabór:  Centrum Sportu Szamotuły Spółka z 

Ograniczoną Odpowiedzialnością – ul. Sportowa 6, 64-500 Szamotuły. 

 

2. Określenie stanowiska: konserwator  
 

3. Wymagania związane ze stanowiskiem :  
1/ niezbędne: 

a) wykształcenie średnie zawodowe:  mechanik, spawacz, ślusarz, pracownik budowlany lub     

        podobne  techniczne lub wykształcenie zasadnicze zawodowe umożliwiające wykonanie   

        zadań na stanowisku  i  odpowiednie  wyszkolenie  w zawodzie.  

c)  zdolności organizacyjne,  wykazywanie własnej inicjatywy. 

   d)  korzystanie z pełni praw publicznych, 

   e)  niekaralność  

   f)  nieposzlakowana opinia, 

   g)  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie; 

   h) dyspozycyjność: gotowość do pracy w soboty, niedziele i święta w terminach zawodów  

       sportowych i  innych imprez sportowo-rekreacyjnych.  

   i) Prawo jazdy kat. B lub T 

2/ dodatkowe: 

          a) posiadanie uprawnień spawacza elektrycznego lub doświadczenie 

          b) posiadanie uprawnień elektrycznych SEP „E” 

          c) uprawnienia do wykonywania prac na wysokości, 

          d) znajomość zagadnień dotyczących wentylacji pomieszczeń. 

          f)  komunikatywność 

4.  Zakres zadań: 
1. Obsługa obiektu sportowego  - bieżące konserwacje oraz drobne naprawy obiektów 

budowlanych 

 i urządzeń, utrzymanie terenów zielonych, prace porządkowe 

 

2. Przygotowywanie obiektu do imprez sportowych 

 

3. Obsługa ciągnika i kosiarki spalinowej 

4. Dbałość o właściwy wizerunek jednostki.  

 



 

5.  Informacja o warunkach pracy: 

-   praca wielozmianowa  w siedzibie Centrum Sportu Szamotuły Spółka z Ograniczoną 

Odpowiedzialnością    (np. boiska, hala Wacław, - konieczność przemieszczania się ) 

 -  wymiar czasu pracy  pełen etat 

6. Wymagane dokumenty: 

 kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 

 kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,  

 kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe 

 kserokopia dowodu osobistego 

 oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za 

  przestępstwa popełnione umyślnie* 

 oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku,   

 zgoda na przetwarzanie danych osobowych.  

7. Termin i miejsce składania dokumentów: 

dokumenty należy składać osobiście lub  pocztą, przesyłką kurierską do 31 marca   2014 r.  do 

godz. 9.00  w Centrum Sportu Szamotuły Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. 

Sportowa 6,  

64-500 Szamotuły,   w sekretariacie ,  w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na  stanowisko  

pracownicze : „konserwator” Centrum Sportu Szamotuły Spółka z Ograniczoną 

Odpowiedzialnością” 

* W przypadku zatrudnienia obowiązek doniesienia „Zapytania o udzieleniu informacji o osobie 

do Ministerstwa Sprawiedliwości  - Krajowy Rejestr Karny"  

 

  Prezes  

Centrum Sportu Szamotuły Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 
 

Rafał Krzykała  

  


