Nabór na stanowisko „Animator- Moje Boisko ORLIK 2012”
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec ogłasza nabór na stanowisko „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012”.
Kandydaci muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych
tj. instruktora, trenera lub nauczyciela wychowania fizycznego.
Forma umowy: Umowa –zlecenie zawarta na okres 6 miesięcy: czerwiec- listopad 2010r. na realizację w okresie 1
miesiąca 80 minimum godzin zajęć udokumentowanych odpowiednimi zapisami w „Dzienniku zajęć” w tym:
40 godzin – umowa z Gminą Węgliniec
40 godzin – umowa z Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym we Wrocławiu
Wynagrodzenie – 1000,00 zł brutto
Niezbędne kwalifikacje:
- ukończony 18 rok życia i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych,
- niekaralność za przestępstwa umyślne,
- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na w/w stanowisku,
- posiadanie kwalifikacji instruktora, trenera lub nauczyciela wychowania fizycznego,
- ukończenie kursu udzielania pierwszej pomocy.
Zakres wykonywanych czynności:
1/ szerzenie i popularyzacja zajęć sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy,
2/ działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym jak również ujemnym skutkom
niedostatecznej aktywności fizycznej,
3/ organizacja imprez, turniejów,
4/ włączenie innych instytucji i organizacji działających w środowisku do wspomagania merytorycznego realizowanych
zadań na terenie działania programu pilotażowego animator Moje Boisko Orlik 2012,
5/ współpracę z nauczycielami przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów w zakresie organizacji sportu w trakcie i w
okresach wolnych od nauki,
6/ pozyskiwanie nowych partnerów do aktywizacji sportowej środowiska, organizowanie szkoleń wolontariuszy,
7/ zwiększenie aktywności stowarzyszeń sportowych,
8/ inicjowanie i prowadzenie akcji promocyjnych sportu,
9/ koordynowanie prac porządkowych,
10/ prowadzenie wymaganej dokumentacji.
Wymagane dokumenty:
- życiorys
- koncepcja funkcjonowania obiektu,
- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz uprawnień trenerskich i instruktorskich,
- oświadczenie o niekaralności,
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku,
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- potwierdzenie ukończenia kursu udzielania pierwszej pomocy.
Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu w terminie do 11 czerwca
2010r. do godz. 15:00 lub przesłać pocztą (decyduje data dostarczenia do Urzędu) na adres: Urząd Gminy i Miasta w
Węglińcu ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec
Koperty powinny zawierać adnotację : „Animator Orlik 2012”
Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.wegliniec.pl oraz BIP.

