
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza rekrutację 

na stanowisko: kierownik – gospodarz zespołu obiektów rekreacyjnych, 

 

który odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie następujących obiektów:  

a) Kryta Pływalnia „Aqua - Plant”, przy ul. Konstytucji 3  Maja 22, 

b) Ośrodek Rekreacyjny „Planty” przy ul. Konstytucji 3  Maja 38-40, 

c) Domek Parkowy przy  Placu Harcerskim 1. 

Wymagania niezbędne: 

1) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku; 

2) wykształcenie minimum średnie;  

3) czteroletni staż pracy w tym dwuletni na samodzielnym stanowisku; 

4) znajomość przepisów z obszarów działania obiektów sportowo – rekreacyjnych, finansów 

publicznych, Kodeksu pracy, BHP, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zamówień publicznych; 

5) niekaralność; 

6) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników; 

7) umiejętność planowania i organizacji pracy; 

8) nieposzlakowana opinia; 

9) obsługa komputera; 

10) mobilność i dyspozycyjność czasowa; 

11) kreatywność w myśleniu i działaniu, solidność i samodzielność; 

12) umiejętność pracy w zespole. 

Dodatkowym atutem będzie znajomość zagadnień eksploatacji krytej pływalni, otwartego  

kąpieliska i lodowiska 

Zakres podstawowy wykonywanych zadań na stanowisku: 

1) zapewnienie czynności i sprawności technicznej obiektów oraz sprzętu sportowo – 

rekreacyjnego; 

2) prowadzenie wewnętrznej dokumentacji technicznej obiektów oraz planowanie rocznych 

kosztów ich funkcjonowania; 

3) dbanie o utrzymywanie wysokiej jakości świadczonych usług i zadowolenia klientów 

indywidualnych i zbiorowych korzystających z obiektów, w tym aktywna 

współpraca z podmiotami działającymi na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu                            

w zakresie związanym z działalnością Ośrodka; 

4) wyznaczanie zadań i sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą podległych 

pracowników, organizowanie działalności poszczególnych obiektów i stanowisk pracy; 

5) zapewnienie utrzymania wymaganej jakości wody basenowej, w tym terminowe 

zabezpieczenie obiektów w niezbędne dla procesów technologicznych materiały, środki 

chemiczne i inne; 

6) odpowiedzialność za organizację i jakość pracy zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa 

warunków pracy pracowników i uczestników oraz zabezpieczenia mienia obiektu                             

i uczestników; 

7) przygotowywanie informacji statystycznych, sprawozdań i wniosków dla głównej księgowej      

i dyrektora zakładu; 

8) bieżąca współpraca z SANEPID i innymi instytucjami w związku z funkcjonowaniem 

obiektów; 

9) dbałość o powierzone mienie i majątek Ośrodka; 

10) przygotowanie obiektów i współpraca przy organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych.  

 

Zatrudnienie na terenie Krytej Pływalni "Aqua Plant" w Mikołowie, w pełnym wymiarze 

czasu pracy w systemie równoważnym. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów Dz. U. 2021.1960 z 25 października 2021 r. 

 

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie CV do siedziby MOSiR 

43-190 Mikołów ul. Konstytucji 3 Maja 31 

lub przesłanie na adres kadry@mosir.mikolow.eu 

mailto:kadry@mosir.mikolow.eu

