
OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA MIASTA HRUBIESZOWA 

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 
 

I. Nazwa i adres jednostki: Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Ciesielczuka 2 
22-500 Hrubieszów. 

II. Stanowisko urzędnicze: Dyrektor Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
III. Wymagania niezbędne: 

1) wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: wychowanie fizyczne, ekonomia), 
2) minimum 5-letni staż pracy,  
3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 

publicznych, 
4) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwa skarbowe, 
5) stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku dyrektora 

Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
6) nieposzlakowana opinia, 
7) o stanowisko może ubiegać się osoba posiadająca obywatelstwo polskie lub 

obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie 
umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo 
do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

IV. Wymagania dodatkowe: 
1) znajomość przepisów, w tym: ustawy o sporcie, ustawy o bezpieczeństwie imprez 

masowych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy 
o pracownikach samorządowych, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, 
ustawy kodeks pracy,  

2) doświadczenie zawodowe w zakresie obowiązków i zadań realizowanych na 
stanowisku, którego nabór dotyczy, 

3) doświadczenie w organizowaniu wydarzeń sportowych lub prowadzeniu zajęć 
sportowych, 

4) doświadczenie w kierowaniu jednostką organizacyjną i zespołem ludzi, 
5) doświadczenie w pracy w administracji publicznej, 
6) znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy Unii 

Europejskiej ora z programów krajowych. 
V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku dyrektora Hrubieszowskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji: 
1) zarządzanie całokształtem działalności Ośrodka, 
2) zatrudnianie i zwalnianie pracowników HOSiR oraz wykonywanie innych obowiązków 

pracodawcy i przełożonego względem pracowników tej jednostki, 
3) przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej w jednostce, odpowiadanie za 

racjonalną gospodarkę finansową wynikającą z rocznego planu budżetu Ośrodka, 
4) utrzymywania i rozwijanie bazy sportowej Ośrodka oraz organizowanie jej 

wykorzystania na rzecz społeczności lokalnej, 
5) przedkładanie właściwym organom planów rzeczowo-finansowych, sprawozdań  

i wniosków, 
 
 



 
VI. Informacja o warunkach pracy na stanowisku dyrektora HOSiR: 

1) praca na stanowisku dyrektora HOSiR, obok pracy biurowej, wiąże się z koniecznością 
częstego przemieszczania się po terenie HOSiR oraz obejmuje wyjazdy służbowe poza 
teren ośrodka, 

2) praca wykonywana jest w pozycji siedzącej, okresowo stojącej i wymaga 
przemieszczania się po schodach na piętro do części administracyjnej budynku, 

3) praca przy komputerze. 
Jednostka zatrudnia poniżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy  
w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. 
VII. Wymagane dokumenty: 

1) CV, 
2) list motywacyjny, 
3) uwierzytelniony odpis dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
4) uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe, 
5) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, 
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw 

publicznych, 
7) oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie pracy na stanowisku 

dyrektora HOSiR, 
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 

rekrutacji. 
VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów: ofertę i wszystkie wymagane dokumenty 

należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1 22-
500 Hrubieszów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko 
urzędnicze – dyrektor Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” do dnia 26 maja 
2015 r. 

 
    
 
         Burmistrz Miasta 
         (-) Tomasz Zając 
 
 

Hrubieszów, dnia 13.05.2015 r. 


