
 

Nabór na stanowisko ANIMATORA 

  

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu poszukuje animatorów do pracy na boisku 

sportowym typu Orlik. 

 

Wymagania niezbędne:    

1. Ukończony 18 rok życia.   

2. Wykształcenie średnie lub wyższe; preferowany kierunek wychowanie fizyczne lub turystyka 

i rekreacja.   

3. Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania oraz prowadzenia zajęć sportowo-

rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa m.in. instruktorzy, trenerzy, 

nauczyciele wychowania fizycznego. 

4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku animatora.  

5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie. 

6. Dokładność w wykonywaniu zadań, kultura osobista, systematyczność, obowiązkowość, 

punktualność, dyspozycyjność.   

  

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:    

1. Inicjowanie i prowadzenie zajęć rekreacyjnych i imprez sportowych dla różnych grup 

wiekowych w tym dla: dzieci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów, osób niepełnosprawnych.   

2. Współpraca z dyrektorami szkół i przedszkoli w celu organizacji zajęć sportowych oraz promocji 

aktywności fizycznej.   

3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi w zakresie popularyzacji zajęć 

sportowych i rekreacyjnych.   

4. Organizowanie i współorganizowanie imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących 

zdrowy styl życia. 

5. Organizacja zawodów, turniejów, mistrzostw.   

6. Organizowanie, promowanie i rozwijanie wolontariatu.   

7. Nadzór nad realizacją harmonogramu korzystania z boisk.   

8. Prowadzenie rejestru użytkowników obiektu.   

9. Dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia.   

10.  Dbanie o porządek na obiekcie i wokół niego.   

11.  Przygotowanie miesięcznych raportów z wykonywanej pracy Animatora. 

  



12. Przygotowanie miesięcznych harmonogramów planowanych zajęć na obiekcie oraz prowadzenie 

dziennika pracy animatora.   

 

Forma zatrudnienia: 

1. Umowa zlecenie. 

2. Planowany okres zatrudnienia 9 miesięcy w okresie 1.03.2021 r. do 30.11.2021 r. 

3. Praca także w soboty i niedziele. 

 

Wymagane dokumenty:    

1. Podanie o pracę i CV opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".  

2. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia trenerskie 

i instruktorskie.   

3. Program działań sportowo-rekreacyjnych adresowanych do różnych grup społecznych, które 

kandydat zamierza realizować będąc Animatorem. 

4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu 

w pełni z praw publicznych.   

5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.   

6. Oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów 

finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.   

  

Dokumenty należy składać w sekretariacie MOSiR Kędzierzyn-Koźle ul. Grunwaldzka 71 

w godzinach 7.00-15.00, do dnia 25.01.2021 r. lub elektronicznie: sekretariat@mosirkk.pl   

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.   

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu zastrzega sobie możliwość 

nierozstrzygnięcia naboru.  


