
OGŁOSZENIE 
O NABORZE NA STANOWISKO PORTIER  NA  POLU  NAMIOTOWYM  

w  MOSiR  OLECKO w sezonie 2021

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku ogłasza nabór na stanowisko 

PORTIER NA POLU NAMIOTOWYM W MOSiR OLECKO – 5 osób

 2 portierów pole namiotowe -od 1 maja do 30 września – 5 miesięcy

 3 portierów pole namiotowe -od 1 czerwca do 31 sierpnia– 3 miesięcy

                   (Praca ma charakter sezonowy)

1. OKREŚLENIE STANOWISKA POMOCNICZEGO:

Portier na polu namiotowym w MOSiR OLECKO

2. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

• obywatelstwo polskie,

• zdolność do czynności i korzystania z pełni praw publicznych, 

• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego 
lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

• wykształcenie minimum zawodowe,

3. WYMAGANIA DODATKOWE:

• dyspozycyjność, uczciwość, odpowiedzialność za realizowane zadania, syste-
matyczność i konsekwencja w działaniu, komunikatywność, dokładność, 
otwartość na innowacyjność,

• umiejętność obsługi kasy fiskalnej, 

• umiejętność prowadzenia księgi meldunkowej,

• umiejętność pracy w grupie,

• język obcy (angielski, niemiecki, rosyjski) w stopniu komunikatywnym.

4. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

bieżący nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem pola namiotowego, 

• nadzór i utrzymanie urządzeń pola namiotowego  we właściwym stanie tech-
nicznym, p. poż., i sanitarnym,



• dbałość o właściwe i terminowe zabezpieczenie pola namiotowego  w media i 
materiały eksploatacyjne, np. drzewo do palenia ogniska, środki sanitarne i 
inne,

• dbałość o bezpieczne i prawidłowe eksploatowanie pola namiotowego,

• należyte gospodarowanie powierzonym mieniem (zabezpieczenie przed kra-
dzieżą i zniszczeniem),

• odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób przebywających na polu  namioto-
wym,

• nadzór nad utrzymaniem ładu, porządku i czystości na polu namiotowym,

• informowanie swojego przełożonego o wszystkich zaistniałych nieprawidło-
wościach.

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

• list motywacyjny, życiorys (CV),

• oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z 
oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe, 

• oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni 
praw publicznych,

• kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz kwalifikacje,

• kopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy lub zaświadczenie o aktu-
alnym zatrudnieniu wymagany w pkt. 2,

• kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i 
umiejętnościach, opinie,  referencje.

Za wiarygodność przedstawionych kopii dokumentów ponosi pełną odpowiedzial-
ność osoba składająca dokumenty.

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres:  Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, 19-400 Olecko, ul. Park 1 lub składać osobiście w sekretariacie – Olecko, ul. 
Park 1 (HALA LEGA) w terminie do 30.03.2021 roku do godz. 10.00 w zamkniętych ko-
pertach z adnotacją: 

„Nabór na stanowisko – 

PORTIER NA POLU NAMIOTOWYM  w MOSiR Olecko”

Dokumenty, które wpłyną do MOSiR po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) 
na stronie internetowej MOSiR Olecko.

Olecko, 24.02.2021 r.


