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BURMISTRZ MIASTA KĘTRZYN

ogłasza
konkurs na stanowisko
DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W KĘTRZYNIE

Wymagania niezbędne:
-

wykształcenie wyŜsze,
doświadczenie zawodowe, co najmniej 5-cio letni staŜ pracy,
dobry stan zdrowia,
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
umiejętności organizacyjno-menedŜerskie,
oświadczenie , Ŝe kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych
związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt. 4
ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 ze zm.)

Wymagania dodatkowe:
- znajomość zasad funkcjonowania zakładów i jednostek budŜetowych, znajomość
przepisów z obszaru działania MOSiR w tym ustawy o kulturze fizycznej oraz ustaw
Prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych i samorządzie gminnym,
- umiejętność kierowania zespołami ludzkimi,
- kreatywność,
- dyspozycyjność
OFERTY KANDYDATÓW POWINNY ZAWIERAĆ:

1.
2.
3.
4.

śyciorys, list motywacyjny i kwestionariusz osobowy.
Potwierdzoną kserokopię dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje.
Dokumenty stwierdzające staŜ pracy.
Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pełnienia stanowisk
kierowniczych.
5. Zaświadczenie o niekaralności.
6. Koncepcję funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie .
Zgłoszenia wraz z dokumentami naleŜy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem
„Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kętrzynie” naleŜy składać
w Sekretariacie Urzędu Miasta w Kętrzynie p.105 w terminie do 30 września 2008r.
Oferty , które wpłyną do urzędu po wyŜej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej ( http://ketrzyn-um.bip-wm.pl/public/) oraz na tablicy informacyjnej przy
ul. Wojska Polskiego.11.
Wymagane dokumenty : list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu
kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm. ) oraz
ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późń.
zm.).

Informacje dotyczące warunków organizacyjno –finansowych działalności MOSiR Kętrzyn
moŜna uzyskać u Pana Władysława Litwinowicza- Skarbnika Miasta Kętrzyn – tel. 752 05-50.
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