Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy
Praga-Południe m.st. Warszawy
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze
w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
z siedzibą w ( 04-393 ) Warszawa, ul. Siennicka 40

Instruktor Pływania – Ratownik
Praca w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy
Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Prowadzi zajęcia grupowe i indywidualne z nauki i doskonalenia pływania,
2. Przestrzega i egzekwuje zarówno od klientów pływalni jak i od współpracowników postanowień
regulaminu pływalni,
3. Na bieżąco prowadzi dziennik pracy oraz dziennik prowadzonych zajęć, na bieżąco uzupełnia wpisy
na tablicy informacyjnej dotyczące temperatury wody i powietrza na pływalni,
4. Pełni dyżury ratownicze na wyznaczonych do tego stanowiskach, stałe obserwuje powierzchnię
wody,
5. Prowadzi stały dozór stref dla umiejących i dla nie umiejących pływać,
6. Dba o bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni oraz niezwłoczne reaguje na każde wezwanie
pomocy, podejmuje akcję ratowniczą,
7. Sygnalizuje za pomocą urządzeń alarmowych ( gong, gwizdek ) przekroczenie obowiązującego na
terenie pływalni regulaminu,
8. Kontroluje stan techniczny urządzeń i sprzętu będącego na wyposażeniu pływalni oraz niezwłoczne
informuje Kierownika obiektu o wszelkich nieprawidłowościach w tym zakresie,
9. Utrzymuje sprzęt ratowniczy w należytym stanie i w odpowiedniej ilości oraz zabezpiecza go i
konserwuje po każdym zakończonym dyżurze,
10. Przeciwdziała użyciu sprzętu ratowniczego niezgodnie z jego przeznaczeniem,
11. Odpowiada za powierzony w czasie pełnienia dyżuru sprzęt ratowniczy,
12. Dba o porządek i czystość na stanowisku pracy, oczyszcza powierzchnię wody i dna basenu z
wszelkich przedmiotów mogących zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu kąpiących się klientów,
13. Dba o czystość i utrzymanie porządku w pomieszczeniach przyznanych do dyspozycji ratowników
( sterownia atrakcji, magazyn sprzętu ratowniczego, stanowiska ratownicze i szatnia),
14. Pilnuje przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie pływalni i podległych urządzeń wodnych,
15. Przestrzega przepisów bhp i p.poż, tajemnicy służbowej i regulaminu ubioru,
16. Przestrzega w Ośrodku zasad współżycia społecznego
17. Aktywnie tworzy pozytywny wizerunek Ośrodka,
18. Buduje pozytywne relacje z klientami Ośrodka,
19. Wykonuje inne polecenia służbowe przełożonych oraz Dyrektora Ośrodka związane z
prawidłowym funkcjonowaniem Ośrodka, pod warunkiem że polecenia te nie są
sprzeczne z przepisami dotyczącymi zachowania bezpieczeństwa osób kąpiących się na terenie
pływalni.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Praca na terenie obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st.
Warszawy: teren pływalni WODNIK i pływalnia SZUWAREK.
Budynki wyposażone w windę dostosowaną do osób poruszających się wózkiem inwalidzkim.
Budynki niedostosowane dla osób niedowidzących i niewidzących.
Bezpieczne warunki pracy.
Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą w bezpośrednim kontakcie z klientem.
Bezpośrednie sprawowanie nadzoru nad osobami korzystającymi z pływalni.
Praca wykonywana jest w równoważnym systemie czasu pracy. Praca dwuzmianowa.
Praca wymaga wykonywania czynności instruktorskich.
Wymagania niezbędne:

obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa
polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. 2016, poz. 902 ), 1
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe,
nieposzlakowana opinia,
wykształcenie średnie,
uprawnienia Instruktora sportu w kierunku pływanie,
uprawnienia Ratownika,
książeczka SANEPID z badaniami na nosicielstwo,
znajomość obsługi sprzętu sportowego wykorzystywanego na pływalni.
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Wymagania dodatkowe:

preferowane wykształcenie wyższe: kierunek wychowanie fizyczne,
kurs KPP,
•
doświadczenie zawodowe w zakresie Instruktora pływania i Ratownika,
•
pożądane kompetencje: kreatywność, sumienność, komunikatywność, obowiązkowość i
samodzielność w podejmowaniu decyzji oraz działaniu, szybka adaptacja w nowym otoczeniu,
zdyscyplinowanie, ukierunkowanie na rezultaty pracy, dokładność oraz identyfikacja z Ośrodkiem.
•
•

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

w przypadku uznania spełnienia przesłanek z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. 2016, poz. 902)
1

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Podpisane odręcznie:
•
curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
•
list motywacyjny,
•
oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - podpisane własnoręcznie,
•
oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw
publicznych - podpisane własnoręcznie,
•
oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe podpisane własnoręcznie,
•
zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z
ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922)” podpisaną własnoręcznie.
Oraz
•
kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata
zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21
listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016, poz. 902),
•
kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie wyższe,
•
kserokopie uprawnień zawodowych, ukończonych kursów i szkoleń,
•
kserokopie świadectw pracy dokumentujących doświadczenie zawodowe,
•
kserokopie innych dokumentów potwierdzających staż pracy.
Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów osobiście lub przesłanie ich za
pomocą operatora pocztowego na podany poniżej adres.

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
ul. Siennicka 40, 04-393 Warszawa
w terminie do dnia 31.03.2018 r.
z dopiskiem na kopercie:
„Instruktor pływania - Ratownik + imię i nazwisko Kandydata”
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 31 marca 2018 r.

