
Burmistrz Kałuszyna 

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim – 

młodszy referent ds. sportu i rekreacji 

 

 

Wymagania niezbędne : 

 umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych, 

 korzystanie z pełni praw publicznych, 

 niekaralność za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 

 prawo jazdy kat. B. 

 

 

Wymagania dodatkowe : 

 znajomość procedury administracyjnej, 

 umiejętność organizacji przedsięwzięć o charakterze sportowym i rekreacyjnym 

 

 

Wykształcenie : 

 minimum średnie  

 

 

Podstawowe obowiązki : 

1. Inicjowanie organizacji imprez, zajęć sportowych, rekreacyjnych i  turystycznych oraz 

innych promujących miasto i gminę oraz aktywny sposób spędzania czasu.  

2. Przedstawianie Burmistrzowi projektu  harmonogramu wydarzeń  sportowych, 

 rekreacyjnych i turystycznych na dany rok, uwzględniających warunki 

poszczególnych obiektów. 

3. Przygotowanie i organizacja wydarzeń sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.  

4. Współpraca z placówkami oświatowymi, kulturalnymi,  stowarzyszeniami zakładami 

pracy i innymi podmiotami, w zakresie   organizacji  wydarzeń /imprez/. 

5. Inicjowanie imprez na rzecz osób niepełnosprawnych. 

6. Sporządzanie i prowadzenie preliminarzy kosztów, kalkulacji i odpowiedniej 

dokumentacji i sprawozdań z organizowanych imprez. 

7. Pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych /krajowych, unijnych  
      i innych/ na realizację przedsięwzięć z zakresu prowadzonych spraw.  

8. Współpraca z mediami w zakresie organizowanych przez gminę wydarzeń  sportowych i 

rekreacyjnych oraz promowanie i reklamowanie podległych obiektów sportowych i 

rekreacyjnych. 

9. Przygotowywanie projektów regulaminów  obiektów  pod obrady Rady Miejskiej.   

10. Sporządzanie  sprawozdań z zakresie kultury fizycznej , sportu 

      i rekreacji oraz  informacji z zakresu prowadzonych spraw na potrzeby Burmistrza  

      i  Rady Miejskiej. 

11.  Nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania i eksploatacji obiektów sportowych i 

rekreacyjnych podległych gminie. 
 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia : 

1) napisany własnoręcznie list motywacyjny, 

2) życiorys – curriculum vitae opatrzony własnoręcznym podpisem  

3) kwestionariusz osobowy, 

4) kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu* 

5) kopie dyplomów/świadectw potwierdzających wykształcenie, 

6) kopie zaświadczeń/dyplomów o ukończonych kursach, szkoleniach,* 



7) oryginał zaświadczenia o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego 

oraz umyślne przestępstwa skarbowe. 

8) oświadczenia kandydata: o nieposzlakowanej opinii, o stanie zdrowia pozwalającym na 

zatrudnienie na stanowisku urzędniczym, o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź 

o profilu prowadzenia takiej działalności. 

9) kopie referencji* 

 

                *- o ile są wymagane lub o ile kandydat posiada 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne składa się w zaklejonych i opisanych kopertach: ,,Nabór na 

stanowisko młodszego referenta ds. sportu i rekreacji”  w sekretariacie Urzędu Miejskiego w 

Kałuszynie lub przesyła drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Kałuszynie, 05 – 310 

Kałuszyn ul. Pocztowa 1. z dopiskiem ,, Nabór na stanowisko młodszego referenta ds. sportu 

i rekreacji”.  Dokumenty należy składać do dnia 18 stycznia 2013 roku. W przypadku 

przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu do Urzędu (data stempla pocztowego – data 

nadania nie ma znaczenia).  

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą 

rozpatrywane. 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej pod adresem: www.umgkaluszyn.bip.org.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego. 

Dokumenty aplikacyjne, które zgodnie z przepisami tego wymagają, muszą być opatrzone 

klauzulą o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 

ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do  realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j. t. z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz.926 ze zm.) oraz 

ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (j. t .z 2001 r. Dz. U. Nr 142. 

poz.1593 ze zm.). 
 

 
        Burmistrz Kałuszyna 

 

           Marian Soszyński 

 

 

Kałuszyn, 8.01.2013 r. 

http://www.umgkaluszyn.bip.org.pl/

