WÓJT GMINY NOWA KARCZMA
OGŁASZA KONKURS NA LOKALNEGO ANIMATORA SPORTU
DLA KOMPLEKSU BOISK W GRABOWIE KOŚCIERSKIM
WYBUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU
„MOJE BOISKO ORLIK 2012”
Forma zatrudnienia – umowa zlecenie na okres 9 miesięcy (marzec – listopad 2019r.).
W okresie 1 miesiąca liczba godzin pracy wynosi 120.
I.

Wymagania niezbędne:
1. Ukończony 18 rok życia, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione
umyślnie, nie figurowanie w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym.
2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
3. Nieposzlakowana opinia.
4. Odpowiednie kwalifikacje uprawniające do organizowania i prowadzenia zajęć
sportowo – rekreacyjnych, tj. m.in. instruktora, trenera, nauczyciela wychowania
fizycznego.

II.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych na obiektach
sportowych dla różnych grup wiekowych i społecznych, w szczególności dla dzieci i
młodzieży, osób niepełnosprawnych, rodzin.
2. Realizacja miesięcznego oraz rocznego harmonogramu pracy.
3. Współpraca ze szkołami i jednostkami organizacyjnymi Gminy Nowa Karczma w celu
promocji aktywności fizycznej.
4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi.
5. Współpraca lub organizacja imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących
zdrowy styl życia, sprzyjających włączeniu społecznemu.
6. Promocja Gminy Nowa Karczma poprzez działania prowadzone na obiektach
sportowych.
7. Organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu.
8. Angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub
objętych patronatem honorowym przez Ministra Sportu i Turystyki.

III. Animator będzie wybrany z uwzględnieniem poniższych kryteriów:
1. Kwalifikacje (wykształcenie i posiadane uprawnienia).
2. Zaprezentowany przez animatora plan działań o charakterze sportowym oraz
społecznym (integrujących i aktywizujących społeczność lokalną).
3. Doświadczenie i kompetencje (staż pracy na Orliku; osiągnięte-potwierdzone sukcesy w
pracy Animatora np. Animator Ekspert, Animator Roku; członkostwo w klubach i
organizacjach, inne udokumentowane działania).
IV. Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV) – z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Plan działań o charakterze sportowym oraz społecznym (integrujących i aktywizujących
społeczność lokalną) prowadzonych na obiekcie Orlik 2012 w Grabowie Kościerskim.

4.
5.

Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do pracy na w/w
stanowisku.
6. Kserokopie dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje i listy referencyjne
– w przypadku posiadania.
7. Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe – w przypadku
posiadania stażu pracy.
8. Oświadczenie o dobrym stanie zdrowia.
9. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z
pełni praw publicznych i o niekaralności oraz o nie figurowaniu w rejestrze sprawców
przestępstw na tle seksualnym.
10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
V. Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nowa Karczma ul.
Kościerska 9, 83-404 Nowa Karczma tel. 58 687 71 27.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod@nowakarczma.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie
Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o
uzasadniony interes realizowany przez administratora.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować odmową zawarcia umowy.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Nowej Karczmie w godzinach pracy Urzędu
od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 15.15 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Dotyczy:
Lokalny Animator Sportu – Moje boisko Orlik 2012 w Grabowie Kościerskim” w terminie do dnia
09.01.2019r. Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
Postępowanie składać się będzie z II etapów:
 I etap – wstępna selekcja kandydatów – złożone oferty poddane zostaną analizie mającej na
celu porównanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z wymaganiami

formalnymi określonymi w ogłoszeniu oraz merytoryczne sprawdzenie koncepcji
funkcjonowania obiektu, w postaci planowanych działań.
 II etap – selekcja końcowa kandydatów, rozmowa kwalifikacyjna podczas której sprawdzone
będzie merytoryczne przygotowanie kandydatów. O terminie i miejscu przeprowadzenia
rozmowy kwalifikacyjnej osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie
(kandydatów prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego).
Złożonych dokumentów nie zwracamy.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminy Nowa Karczma oraz
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Karczma.
Wójt Gminy Nowa Karczma zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania
przyczyny.
Wszelkie dodatkowe informacje
– nr telefonu (58) 687-71-27.
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