
 

 

MOSiR.210.1.2021                                                                                               Piła, 19 marca 2021 r. 

 

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W PILE 
 

ZATRUDNI ( OD DNIA 1 LIPCA 2021 r.)  PRACOWNIKA NA STANOWISKU 

KONSERWATORA  W OS „CENTRUM”  W PILE, UL. BYDGOSKA 76 

 

 

I. WYMAGANIA: 

1. wykształcenie minimum zawodowe, umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku; 

2. prawo jazdy kat. B+E lub B i T; 

3. uprawnienia operatora pilarki mechanicznej do ścinki drzew; 

4. uprawnienia spawalnicze. 

II. ZAKRES OBOWIĄZKÓW: 

1. wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych oraz wszelkich prac konserwatorskich                               

i porządkowych; 

2. obsługa imprez, grup sportowych; 

3. stawianie hal namiotowych, domków, płotków plenerowych; 

4. obsługa pojazdu (samochodu) oraz traktora z przyczepą dwuosiową oraz melex-a; 

5. obsługa kosiarki spalinowej oraz spawarki.  

III. WYMAGANE DOKUMENTY:  

1. list motywacyjny; 

2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia; 

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; 

4. oświadczenie kandydata (własnoręcznie podpisane) o: 

        wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu  rekrutacji. 

IV. DODATKOWE INFORMACJE: 

 -  kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i /lub adresu poczty elektronicznej (e-mail); 

    -  kandydaci spełniający wymagania  będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą  poczty  

elektronicznej (e-mail) - o terminie  i miejscu prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. 

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji                      

w Pile (Sekretariat), korespondencyjnie na adres MOSiR-u  z dopiskiem: „REKRUTACJA NA 

STANOWISKO KONSERWATORA -  w terminie do dnia 31 marca 2021 r. 
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V. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ  O PRACĘ 

W  MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W PILE. 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych                           

uprzejmie informuję: 

1) Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile,                              

z siedzibą: 64-920 Piła, ul. Bydgoska 76; 

2) zbieranie danych osobowych przez Administratora danych osobowych jest niezbędne                   

w celu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze i mogą być udostępniane podmiotom 

uprawnionym na podstawie  przepisów prawa; 

3) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także kontroli  

przetwarzania danych, zawartych w zbiorach danych; 

4)  podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie informacji wskazanych w art.      

22 ¹ § 1 Kodeksu pracy oraz wynikających z art. 6 ustawy  o pracownikach samorządowych                     

spowoduje, że otrzymana aplikacja nie  będzie przez MOSiR w Pile - rozpatrywana. 

 
 

 

 

 

 

D Y R E K T O R 
    MOSIR w Pile 

/-/ mgr Dariusz Kubicki 

 

 

 

 

 


