
 
 

 

       Kobierzyce, 04.01.2021r. 

 

Poszukuje pracownika na stanowisko: 

Pracownik zaplecza sportowego 

Zakres obowiązków: 

• wykonywanie prac związanych z porządkowaniem i utrzymaniem estetyki oraz czystości terenów 
sportowo- rekreacyjnych w  Gminie Kobierzyce, 

• odnawianie i konserwacja urządzeń na terenie Hali Sportowo-Widowiskowej, w obiektach zaplecza 
sportowego, na terenie placów zabaw oraz wszystkich pozostałych obiektów i boisk administrowanych przez 
Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji,  

• koszenie terenów sportowo-rekreacyjnych,  

• zamiatanie placów, odśnieżanie, utrzymywanie w czystości nawierzchni placów, chodników 
przylegających do posesji obiektów, 

• zabezpieczenie nawierzchni przed wynikami opadów atmosferycznych (posypywanie piaskiem, solą), 

• wykonywanie prac związanych z konserwacją i dbałością o powierzony sprzęt narzędzia pracy w tym 
czyszczenie sprzętu, odstawianie na miejsce, zgłaszanie awarii lub uszkodzenia sprzętu i narzędzi 
przełożonym, 

• przygotowanie i obsługa imprez sportowych, 

• kierowanie pojazdem do 3,5 tony. 

Wymagania: 

• prawo jazdy kat. B (wymóg konieczny), 

• sumienność w wykonywaniu obowiązków, 

• dyspozycyjność, 

• mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku. 

Oferujemy: 

• pracę na pełen etat, 

• stabilne zatrudnienie w jednostce samorządowej w oparciu o umowę o pracę, 

• stałe wynagrodzenie + premia, 

• możliwość rozwoju i zdobycia nowego doświadczenia. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV do dnia 15.01.2021 r. na adres Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji 
ul.Dębowa 20, 55-040 Kobierzyce z dopiskiem „Kadry”. CV powinno zawierać poniższą klauzulę: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu 

rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) 

oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).                                                                                     
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