Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych
(Ogrodowa 50, 43-170 Łaziska Górne) poszukuje pracownika na
stanowisko obsługi:
Konserwator Maszyn i Urządzeń
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Ogrodowa 50,43-170 Łaziska Górne
BOWLING
Wymagania niezbędne:
 obywatelstwo polskie,
 wykształcenie techniczne,
 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 nieposzlakowana opinia,
 komunikatywność w kontaktach z klientami.
Wymagania dodatkowe:
 doświadczenie na podobnym stanowisku pracy (mile widziane)
 sumienność, odpowiedzialność, umiejętność pracy własnej,
 umiejętność pracy w zespole.
Do obowiązku pracownika na tym stanowisku należeć będzie:
1. Kulturalna i rzeczowa obsługa klientów. Notowanie w kalendarzu rezerwacji.
2. Obsługa kasy fiskalnej, wykonywanie raportów kasowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
3. Czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń: wodno-kanalizacyjnych
i grzewczych, central wentylacyjnych kręgielni.
4. Czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem procesu technologicznego na terenie
kręgielni bowlingowej.
5. Bieżąca konserwacja i serwis maszyn i urządzeń bowlingowych oraz całości sprzętu
i wyposażenia kręgielni (usuwanie bieżących uszkodzeń i awarii, przygotowywanie
maszyn do pracy). W przypadku poważniejszych awarii informowanie bezpośredniego
przełożonego i/lub kontakt z serwisem obsługującym kręgielnię.
6. Prowadzenie dziennika usterek technicznych kręgielni przy ul. Ogrodowej 50.
7. Dbałość o należyty stan sprzętu przeciwpożarowego, narzędzi i maszyn przeznaczonych
do utrzymania porządku i czystości oraz niezwłoczne informowanie przełożonego o
wszelkich zauważonych nieprawidłowościach.
8. Codzienna kontrola urządzeń kręgielni, bilardu i niezwłoczne informowanie przełożonego
o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach.
9. Wykonywanie prac konserwacyjnych związanych z utrzymaniem porządku
w kręgielni oraz zaplecza i pomieszczeń (szatnie, recepcja, korytarze, antresola).
10. Utrzymanie czystości na terenie kręgielni oraz jej pomieszczeń.
11. Koordynacja i współdziałanie przy ustaleniu kalendarza imprez i wykorzystania obiektu.
Informowanie o ewentualnych rezerwacjach i zmianach w grafikach.
12. Wydawanie sprzętu sportowego (buty, kule, bile, kije bilardowe).
13. Instruktaż wstępny dla klientów dotyczących bezpiecznego korzystania z kręgielni.
14. Zaznajomienie klientów z Regulaminem Obiektu i dbanie o jego przestrzeganie.

Warunki pracy:
 wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy,
 miejsce pracy: Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Ogrodowa 50,43-170 Łaziska Górne –
BOWLING
 charakter pracy: praca zmianowa, równoważny system czasu pracy,
 zatrudnienie na w/w stanowisku od dnia 15.04.2019r.
Wskaźnik zatrudnienia:
W miesiącu luty 2019 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.
Oferty zawierające:


podpisany list motywacyjny,



podpisany życiorys,



podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji niniejszego procesu
rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
należy składać osobiście bądź listownie do Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Łaziskach Górnych, ul. Ogrodowa 50, 43-170 Łaziska Górne
w godzinach: 07:00 – 15:00 w terminie do dnia 29.03.2019r. do godziny 15.00
bądź e-mailowo na: sekretariat@mosir.laziska.pl. Szczegółowych informacji
udziela p.o. Dyrektor MOSiR Łaziska Górne mgr Wojciech Drwięga,
tel.: 32 221 11 38.

p.o. Dyrektor
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