
 

p.o. Dyrektora 

Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz 
poszukuje pracowników na stanowisko 

Konserwator  
Liczba stanowisk: 2 w pełnym wymiarze czasu pracy 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: 
• Nadzorowanie i obsługa urządzeń technologicznych związanych z funkcjonowaniem pływalni. 

• Nadzór i obsługa central klimatyzacji i wentylacji. 
• Nadzorowanie pracy instalacji sanitarnych. 
• Pielęgnacja zieleni na terenie OSiR „Żoliborz”. 
• Usuwanie drobnych usterek powstających na skutek zużycia lub zniszczenia elementów instalacji uzdatniania wody 

basenowej. 
• Wykonywanie prac zgodnych z harmonogramem prac porządkowych, przydzielonych przez kierownika działu 

techniczno- eksploatacyjnego. 
• Stosowanie zasad bezpieczeństwa pożarowego i BHP. 
• Praca na wysokości. 
• Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego zgodne z zakresem zajmowanego stanowiska i nie 

wykraczających poza posiadane kwalifikacje. 

Miejsce pracy: Praca w budynku oraz na terenie OSiR Żoliborz. 

Wymagania niezbędne: 

• wykształcenie minimum zawodowe zasadnicze o jednym z profili: hydraulicznym, elektrycznym, mechanicznym 
• dobry stan zdrowia, 

• dyspozycyjność. 

Wymagania dodatkowe: 
 
• doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, 
• odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, 
• umiejętność pracy w zespole, 
• zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków, 
• uprawnienia elektryczne lub ciepłownicze lub hydrauliczne lub spawalnicze 

• prawo jazdy kat. B 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 

• życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, 
• kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, 
• kserokopie świadectw pracy dokumentujące wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, 

zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy, 
• kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. 

 
Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia drogą 
elektroniczną na adres kadry@osir-zoliborz.waw.pl, dostarczenie kompletu dokumentów osobiście lub przesłanie 
za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 28.06.2019 r. na adres: 
 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz 
ul. Potocka 1 

 01-652 Warszawa 
z dopiskiem na kopercie:  

„stanowisko Konserwator + imię i nazwisko kandydata” 
 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. 
 

Dokumenty składane osobiście prosimy pozostawić w sekretariacie Ośrodka (I piętro) 
 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 

28.06.2019 r. do godziny 13:00 

 
 

 



Inne informacje:  

•  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. 

Warszawy w Dzielnicy Żoliborz Samorządowego Zakładu Budżetowego z siedzibą W Warszawie przy 

ul Potockiej 1, 01-652 Warszawa 

• (tel.: (22) 832 46 00, adres e-mail: sekretariat@osir-zoliborz.waw.pl). 

• Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbi.org.pl 

• Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie 

Pani/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych 

zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach. 

• Pani/Pana dane osobowe, po wyrażeniu przez Panią/Pana zgody, będą przetwarzane na podstawie 

przepisów Kodeksu pracy, ustawy o Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz rozporządzeń 

wykonawczych. 

• Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której 

Pani/Pan będzie brał/a udział. 

• Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą 

tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

• Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do 

momentu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie 

rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy. Pani/Pana dane osobowe mogą być 

przetwarzane na podstawie odrębnej zgody do celów przyszłych rekrutacji na to samo stanowisko 

lub inne stanowiska w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz 

Samorządowym Zakładzie Budżetowy. 

• Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

•  W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy 

Żoliborz Samorządowy Zakład Budżetowy Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, 

przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

      Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu. 

 


