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BURMISTRZ OPOCZNA 
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE 
Dyrektora Wydziału Sportu i Rekreacji - w wymiarze całego etatu 

Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski w Opocznie ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno 
Stanowisko urzędnicze: Dyrektor Wydziału Sportu i Rekreacji 
Niezbędne wymagania od kandydatów: 
1) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych 
2) wykształcenie wyższe, 
3) co najmniej 5 letni staż pracy, 
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
5) nieposzlakowana opinia, 
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku, 
) niekaralność za umyśle przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
Dodatkowe wymagania od kandydatów: 

1) znajomość regulacji prawnych z zakresu: ustawy o samorządnie gminnym, ustawy o sporcie, 
ustawy o działalności pożytku publicznego, prawo zamówień publicznych; 

2) umiejętność przeprowadzania analizy dokumentów i formułowania wniosków; 
3) komunikatywność, wysoka kultura osobista; 
4) obiektywizm, odpowiedzialność, dyspozycyjność; 

5) zaangażowanie, systematyczność, odporność na stres; 
6) umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy; 
7) znajomość programów biurowych wchodzących w skład MS Office; 

Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 
kierowanie i nadzór nad wykonywaniem zadań wydziału, do których między innymi należy: 
!)koordynowanie działań związanych z organizacją imprez sportowych w Gminie, 
2) sporządzanie planów i sprawozdań rzeczowych i finansowych z działalności sportowej, 
3) sprawowanie kontroli i nadzoru nad działalnością statutową stowarzyszeń kultury fizycznej i 
sportu działających na terenie Gminy, 
5) współdziałanie z właściwymi instytucjami i jednostkami organizacyjnymi, zabezpieczającymi 
bezpieczeństwo osób korzystających ze zbiornika wodnego przeznaczonego do kąpieli, 

6) prowadzenie procedur konkursowych związywanych z przyznawaniem dotacji na realizację 
zadań publicznych zleconych do realizacji stowarzyszeniom w sferze kultury fizycznej, sportu i 
rekreacji. 
Informacja o warunkach pracy: 
1) umowa o pracę w wymiarze całego etatu na czas określony w celu sprawdzenia kompetencji 
pracownika, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony, 
2) praca przy monitorze ekranowym, 
3) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w 
sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936) oraz zarządzeniem nr 
247/2017 Burmistrza Opoczna, w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagrodzenia w Urzędzie 
Miejskim w Opocznie, zmienionym Zarządzeniem nr 88/2018 Burmistrza Opoczna, 
Wymagane dokumenty: 
1) list motywacyjny, 
2) odpis lub kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie ( poświadczone przez 
kandydata/tkę za zgodność z oryginałem), 
3) kserokopie świadectw pracy oraz/lub innych dokumentów potwierdzających przebieg pracy i 
staż pracy (poświadczone przez kandydata/tkę za zgodność z oryginałem) 
4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
5) oświadczenie kandydata/tki o nieposzlakowanej opinii, 
6) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku, 
7) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
8) oświadczenie o pełnej zdolności i czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych, 



9) w przypadku podania danych innych niż przewidziane w Kodeksie pracy i ustawie o 
pracownikach samorządowych należy dołączyć podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie tych danych osobowych zawartych w ofercie pracy oraz o zapoznaniu się z klauzulą 
informacyjną - dostępne na stronie www.um.opoczno.pl w zakładce nabór na stanowiska 
urzędnicze . 

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów. 
Oferty na wolne stanowisko należy przesłać na adres: Urząd Miejski w Opocznie, ul. Staromiejska 6, 26-
300 Opoczno lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu, mieszczącego się w budynku głównym na I piętrze, 

pokój nr G9, z dopiskiem na kopercie: dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Wydziału Sportu i 
Rekreacji. 
Oferty powinny wpłynąć w terminie do dnia 23 sierpnia 2019 r. do godz. 14.30. 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w Urzędzie Miejskim w Opocznie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%. 
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J.ndrzef Kacprzak 
Zastępca Burmistrza 


