Wójt Gminy żytno

oglasza składanie ofert na stanowisko instruktora spońu
I' Kandydat na stanowisko instruktora sportu powinien spełniać następujące warunti:
1.

Ukończone 18 lat

2. Posiada co najmniej wykształcenia średnie,

3. Posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętnościniezbędne do wykonywania zadań trenera

lub instruL1ora spońtt'
Nie był skazany prawomocnym \łyrokiem za umyślne pżestępstwo' o którym mowa w alt'

4.

46-50 lub okeślonew rozdziale xlx, xxlll z wyjątkiem art' 19Żi al1. I93, rozdziale
XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czetwca 799'7 r. - Kodeks kamy (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z
pófu. zm.).
II. wymagane dokumęnty:

Życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy
zawodowej, list motywacyjny oraz kopie świadectw placy pohłierdzających dotychczasowe
1'

zatrudnieni€'
2. Zaśą|adczenie o zatrudnięniu - w przypadku trwania stosunku pracy, kopie dokumentów
potwierdzających wykształcęnie i posiadane kwalifikacje oraz inne dokumenty
potwierdzające wiedzę' doświadczenie i umiejętności.
3. oświadczęnie o tleści Nie byłam,/ nie byłem skazana/ skazany prawomocnym wylokiem
',
Ża urtyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50 lub okeślone w lozdziale XIx' xxIII
z wyjątkiem ań. l921art' I93'lozdzialę xxv i XxvI ustawy z dlia 6 częrgłca 1997 t. Kodęks kamy (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z póżD. z1'D.).''
4' oświadczenie o tręści:,,wyrazam zgodę na pŹętważanie moich danych osobowych
zawa1tych w ofęIcię dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronię danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr l01 poz.
926 ze nn.)."

ofeńę wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie ww' wymagań należy składać w
terminię do 22 grudnia 2015 roku do godziny 15.30 na adres: Urząd Gminy w Zytnie, ul.
Klórka 4,9'1-532 Ż'Ąno z dopiskiem ,,Ofeńa na stanowisko instruktora spońu'' (prosimy o
wskazanie na kopercię adresu do korespondencji i numęru telefonu)'
Dokumenty składane w kopiach powirury być opafuzone własnolęcznym podpisem kandydata.
Termin rozpoczęcia pracy: styczeń 2016 r.
wymiar zatrudnienia: umowa zlęcęnię, czas ptacy:2

ofefiy złożone po terminie nie będą rozpatr1wane.

x2

godz' tygodniowo.

