OGŁOSZENIE  O  NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
z dnia 16 marca 2016 r.

Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu
ogłasza nabór na wolne stanowisko
specjalista do spraw kultury fizycznej i sportu.
w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu ul. Klasztorna 9

1.Wymagania niezbędne:
-wykształcenie wyższe, średnie
-staż pracy 5 lat
-obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11 ust.2 i 3 ustawy o pracownikach
  samorządowych
-pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
-brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z 
 oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
-cieszenie się nieposzlakowaną opinią
-obsługa komputera

2.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
-koordynacja i organizacja zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie powiatu raciborskiego
-wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych
-organizacja i realizacja współzawodnictwa sportowego we współpracy z gminnymi
  organizatorami sportu
-współpraca z organizacjami i instytucjami sportowymi na każdym szczeblu w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu
-organizowanie spotkań celem ustalenia terminarza zawodów szkolnych i miejsc rozgrywania ich
- zapewnienie dostępu do obiektów sportowych w celu przeprowadzenia zawodów
-opracowanie programów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych 
  w MOS w czasie ferii zimowych i wakacji letnich

3.Informacja o warunkach pracy na stanowisku;
-zatrudnienie w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu na stanowisku
specjalisty do spraw kultury fizycznej i sportu w wymiarze 3/4 etatu 30 godzin
tygodniowo od wtorku do piątku.

4.Wymagane dokumenty:
-list motywacyjny
-życiorys CV
-kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie
-kserokopie świadectw pracy
-kserokopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach
-kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
-oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełne zdolności do czynności prawnych
oraz korzysta z pełni praw publicznych
-oświadczenie kandydata stwierdzające , że nie był skazany prawomocnym wyrokiem      sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
5.Kserokopie przedkładanych dokumentów muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
6.Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i CV winny być opatrzone klauzulą:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póżn. zm.) oraz ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. O pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 223, poz. 1458 z pożn. zm.) i podpisem.
Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. O pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z póżn. zm. )
7.Wymagane dokumenty winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub drogą pocztową w terminie do 30 marca 2016 r. Godz. 13.00 na adres  Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu, 47-400 Racibórz ul. Klasztorna 9 w zaklejonych kopertach z dopiskiem  "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalista do spraw kultury fizycznej i sportu."
   Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich  wpływu do MOS. Dokumenty, które wpłyną do MOS po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
8.Z Regulaminem naboru można się zapoznać się w siedzibie MOS lub na stronach internetowych Powiat Raciborski BIP MOS.
 Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 415 2471.
9.Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Starostwo Powiatowe Racibórz oraz na tablicy ogłoszeń MOS w terminie 31 marzec 2016r.

