.

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy
w Dzielnicy Wawer
ul. V Poprzeczna 22, 04-611 Warszawa

poszukuje na umowę o pracę lub umowę zlecenie

Ratownik Wodny
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 zapewnienie czynnego bezpieczeństwa klientom pływalni;
 kontrolę sprzętu zapewniającego bezpieczeństwo w trakcie szkolenia
ilościowym i jakościowym;
 prowadzenie dokumentacji dziennika pracy
 kontrole zajęć zorganizowanych na terenie pływalni.

pod

względem

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Miejsce pracy: Praca w budynku Ośrodka – na pływalni „Anin”. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Budynek wyposażony w podjazd do windy, która dostosowana jest do wózków inwalidzkich. W budynku ciągi
komunikacyjne o odpowiednich szerokościach, umożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety
dostosowane do wózków inwalidzkich. W pomieszczeniu pracy odpowiednie szerokości dojść, przejść oraz
przestrzeń umożliwiająca poruszanie się wózkiem inwalidzkim.
Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą na płycie pływalni, przemieszczaniem się
wewnątrz budynku.
Wymagania niezbędne:
 Posiadanie aktualnego zaświadczenia o ukończeniu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP)
 Posiadanie ważnego uprawienia ratownika wodnego
 Posiadanie książeczki sanitarno – epidemiologicznej lub zaświadczenia o przeprowadzonych badaniach
na nosicielstwo
 Wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
Wymagania dodatkowe:
 Mile widziane doświadczenie w pracy o podobnych zadaniach,
 Ubezpieczenie OC od wykonywanych czynności ratowniczych.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia
ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6
%.
Wymagane dokumenty i oświadczenia
Podpisane odręcznie:
 curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej z kontaktem telefonicznym.
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty bądź poczty
elektronicznej w terminie do dnia 31 marca 2017 roku do godziny 12.00 na adres:
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer
ul. V Poprzeczna 22, 04-611 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „Ratownik Wodny”, oferty mogą być

przesłane na adres email: kkurek@um.warszawa.pl
Zapraszamy także do kontaktu telefonicznego pod nr. tel. 22 443 00 94
Zastrzegamy, że będziemy się kontaktować z wybranymi kandydatami.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 21 marca 2016r.

