
Oferta pracy 

w czerwcu, i/lub lipcu, i/lub sierpniu 

na stanowisku ratownika wodnego w sezonie 2013 

w Kompleksie Basenowo– Rekreacyjnym „Czarna Góra”, ul. 29 listopada 12 B w Olkuszu. 

 

 

 
I. Wymagania niezbędne:  

1. uprawnienia ratownika wodnego określone w art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 18.08.2011 r. o bezpieczeństwie 

osób przebywających na obszarach wodnych na podstawie szkolenia prowadzonego przez WOPR,  

2. ukończony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, 

3. umiejętność pracy w zespole,  

4. posiadanie własnego stroju ratowniczego.  

 

 

II. Wymagane dokumenty: 

 

1. list motywacyjny z zaznaczeniem preferowanego okresu podjęcia pracy, 

2. życiorys – curriculum vitae, 

3. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (wzór do pobrania),  

4. kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania),  

5. kopie dokumentów:  

a) legitymacji ratownika z aktualnymi wpisami i opłatami na dany rok kalendarzowy, 

b) ważnej legitymacji studenckiej lub szkolnej (dotyczy studentów i uczniów), 

c) zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, 

d) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych (w przypadku uzyskania uprawnień po 

1 stycznia 2013 r.),  

6. kopie innych dokumentów (np. referencje). 

 

 

III. Dodatkowe informacje: 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 20.05.2013 r. 

2. Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olkuszu po terminie, nie będą 

rozpatrywane. W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data stempla 

pocztowego. 

3. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem 

zwrotnym na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu, ul. Wiejska 1a, 32-300 Olkusz lub 

składać osobiście w sekretariacie MOSiR (Hala Sportowo-Widowiskowa w Olkuszu, ul. Wiejska 1a) 

4. Informacji telefonicznych udziela: Pan Marek Kulawik, tel. 600 048 693. 

5. Informacja o wyniku kwalifikacji będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń (przy recepcji Hali 

Sportowo-Widowiskowej) w dniu 31.05.2013 r. 

6. Dokumenty kandydatów nie zakwalifikowanych do zatrudnienia (w tym dokumenty aplikacyjne 

kandydatów otrzymane po terminie) będą przechowywane w sekretariacie MOSiR w Olkuszu  przez 

okres 30 dni od daty upowszechnienia informacji o wyniku kwalifikacji. Po upływie 30 dni dokumenty 

zostaną protokolarnie zniszczone.  

7. Na wniosek kandydata dokumenty aplikacyjne mogą zostać zwrócone za osobistym pokwitowaniem 

odbioru. 

8. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101. 

poz. 926, ze zm.) administratorem danych osobowych kandydatów do pracy, uzyskanych podczas 

procesu rekrutacji jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Wiejska 1a, 32-300 Olkusz. Wyrażenie 

zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana 

w każdym czasie. Kandydat zachowuje prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz 

aktualizacji. 


