Wóit Dniiny źytnc
pow. rodomsaczońrkl

Wójt Gminy Zytno
ogłasza konkurs na stanowisko instruktora sportu
I' osoba przystępująca do konkursu powinna spełniaÓ następuj ące waruŃi:
1.

Ukończyła 18lat

2. Posiada co najmniej wykształcenia średnie,
3. Posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenęra

lub instruktora spońu,
4. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślneprzestępstwo, o którym mowa
w ań. 46-50 lub określonew rozdziale XIX, XXn z wyjątkiem art. 192i art' 193' rozdziaIe
XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 'Kodeks kamy (Dz. U. Nr 88, poz. 553' z
póżn. zm.).
II. Wymagane dokumenty:

Zyciorys (CV) z informacj ami o wyksaałceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy
zawodowej' list mot1łvacyjny oraz kopie świadectw pracy potwierdzających dotychczasowe
1.

zatrudnienie.
2. Zaświadczenie o zatrudnieniu - w przypadku trwania stosunku pracy, kopie dokumentów
potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje oraz inne dokumenty
potwierdzaj ące wiedzę, doświadczenie i umiej ętności.
3. oświadczenieo treści,,Nie byłam/ nie byłem skazana,/ skazany prawomocnym wyrokiem
za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 4ó-50 lub okeślone w rozdziale XIx'
z wyj ątkiem art. |92 i art. 193, rozdztale xxv i XXu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks kamy (Dz. U. Nr 88' poz. 553' z późn. zm');'
4. oświadczenieo treści:,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacj i zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ockonie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r' Nr 101 poz.

xxill

926 ze zm.)."

ofertę wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie ww. wymagń należy składać w
terminie do 22 grudnia 2014 roku do godziny 15.30 na adres: Urząd Gminy w Zytnie' ul'
Krótka 4, 97 -532 Żytno z dopiskiem ,,Konkurs na instruktora spońu'' (prosimy o
wskazanie na kopercie adresu do korespondencji i numeru telefonu).
Dokumenty składane w kopiach powinny byó opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
Termin rozpoczęcia pracy: styczeń 2015 r.
Wymiar zatrudnienia: umowa - zlecenie, czas pracy:2 x2 godz' tygodniowo.

oferty złoŹone po terminie nie będą rozpatrywane.

