Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Grodzisk Mazowiecki
Grodzisk Mazowiecki, 01.07.2022 r.

OFERTA PRACY
PRACOWNIK OBSŁUGI OBIEKTU SPORTOWEGO
(PRACOWNIK GOSPODARCZY)
Wynagrodzenie miesięczne brutto: 4 030 - 4 650 zł
Obowiązki:
1. Wykonywanie wszelkich prac czyszczących i konserwatorskich w tym m.in.:
✓ przygotowanie obiektów do potrzeb klientów, bieżące sprzątanie wszystkich pomieszczeń, wydawanie
sprzętu, kluczy od wynajmowanych pomieszczeń i szatni, bieżąca kontrola obiektu,
✓ dbałość o tereny zielone (prace porządkowe, koszenie, przycinanie itp.),
✓ drobne naprawy i konserwacja urządzeń, sprzętu i wyposażenia obiektów,
✓ w okresie zimowym odśnieżanie i zabezpieczanie dróg komunikacyjnych oraz obiektów,
2. Strzeżenie mienia na dozorowanym obiekcie poprzez bieżącą kontrolę zamknięć (drzwi, okna, bramy itp.), bieżącą
kontrolę sprawności urządzeń (wentylacyjnych, grzewczych, elektrycznych itp.).
3. Nadzór nad prawidłową, zgodną z instrukcjami technicznymi eksploatacją urządzeń znajdujących się na obiekcie.
4. Pomoc przy organizacji i prowadzeniu zawodów i imprez sportowych. Współudział przy realizacji prac
remontowych i konserwacyjnych wynikających z potrzeb technologicznych i awarii.
5. Wykonywanie innych poleceń przełożonych mających związek z wykonywaną pracą.
Wymagania:
✓ Wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,
✓ Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
✓ Nieposzlakowana opinia,
✓ Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych.
Umiejętności dodatkowe:
✓ Obsługa elektronarzędzi oraz narzędzi ogrodniczych,
✓ Umiejętność wykonywania napraw i prac remontowych oraz prac ogrodniczych,
✓ Uprawnienia elektryczne, spawalnicze, hydrauliczne itp.
Profity:
✓ Stabilna praca, dodatkowe wynagrodzenie (w tym trzynastka), nagrody jubileuszowe, pakiet medyczny,
ubezpieczenie na życie, fundusz socjalny (w tym wczasy pod gruszą), pożyczki niskooporocentowane

Osoby zainteresowane ofertą pracy proszone są o wysyłanie CV
(praca@grodzisksport.pl), kontakt osobisty w Sekretariacie OSiR przy
ul. Montwiłła 41 (Pływalnia Miejska) lub telefoniczny 22 724 11 88
/ 22 755 69 51 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.
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