
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych 
(Ogrodowa 50, 43-170 Łaziska Górne) poszukuje pracownika na 

stanowisko obsługi: 
Konserwator  

Zespół Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych (ORS „Żabka”, Stadion Miejskim oraz 
boisko przy ul. Chopina) 

 
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. W okresie letnim 
a) Przygotowanie basenów oraz układu technologicznego wraz z atrakcjami wodnymi, zbiornikami 

przelewowymi i zjeżdżalnią wodną, 
b) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu technologicznego uzdatniania wody  

w tym przestrzeganie procedury porządkowo-sanitarnej w szczególności: 
 obserwację wskazań parametrów wody na monitorze komputera tj. odczynu ph, stężenia 

chloru, poziomu Redox, temperatury wody, 
 ręczny pomiar przy użyciu fotometru parametrów wody tj. poziomu chloru wolnego, 

całkowitego, odczynu ph oraz temperatury wody, 
 codzienne zapisywanie w/w parametrów i wskazań do dziennika na specjalnie 

przygotowanym do tego celu druku, 
 obserwację lustra wody, a szczególności barwy ,mętności, widocznych zanieczyszczeń, 
 reagowanie na wszelkie odchylenia od ustalonych norm stawianych wodzie basenowej oraz 

informowanie bezpośredniego przełożonego o wszelkich nieprawidłowościach związanych z 
układem technologicznym, 

 czuwanie nad prawidłowym ciśnieniem zespołu filtracyjnego i w razie potrzeby płukanie 
filtrów oraz łapaczy, 

 Kontrola stanu środków chemicznych w dozownikach do uzdatniania wody basenowej, 
 Informowanie przełożonego o brakach w magazynie z chemią basenową, 
 Obsługę odkurzaczy wodnych, 
 Stosowanie się do zapisów instrukcji obsługi instalacji technologii uzdatniania wody 

basenowej oraz instrukcji eksploatacji i konserwacji niecek basenowych ze stali nierdzewnej a 
także pozostałych instrukcji obsługi sprzętu przekazanych przez bezpośredniego przełożonego 

 Przygotowanie mis basenowych oraz technologii uzdatniania wody do sezonu zimowego 
godnie z instrukcjami, 

c) przygotowanie nawierzchni kortów do sezonu letniego oraz ich bieżąca konserwacja poprzez 
podlewanie, gładzenie, walcowanie i czyszczenie, 



d) utrzymanie zieleni na terenach obiektów MOSiR, jak i na terenach leżących bezpośrednio przy 
obiektach w zależności od potrzeb ( koszenie, podlewanie, wycinanie, nasadzenia, przycinanie 
krzewów i drzew), 

e) regularne czyszczenie sprzętu koszącego, 
f) kompleksowe przygotowanie oraz obsługa boisk sportowych znajdujących się na terenach 

obiektów MOSiR, 
g) Codzienna kontrola urządzeń placu zabaw, 
h) Przygotowanie oraz wydawanie sprzętu niezbędnego do prawidłowego przeprowadzenia zawodów 

sportowych, 
i) usuwanie drobnych awarii i usterek na terenach obiektów MOSiR, 
j) koszenie trawy na boiskach sportowych oraz na pozostałych terenach będących w zarządzie 

MOSiR, 
k) wykonywanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych na boiskach sportowych, 
l) czuwanie nad sprawnym funkcjonowaniem urządzeń wodno-kanalizacyjnych i grzewczych, 
m) utrzymanie czystości na terenach obiektów MOSiR, 
n) reagowanie na niepożądane wejścia na tereny obiektów sportowych osób nieupoważnionych. 
 

2. W okresie zimowym 

a) przygotowanie lodowiska tj. rozkładanie i skręcanie band, tworzenie tafli lodowej oraz rozkładanie 
mat gumowych, 

b) przygotowanie szatni do sezonu zimowego poprzez przestawienie szafek, ustawienie ławek, mat 
gumowych, 

c) odśnieżanie drogi dojazdowej, parkingu oraz ciągów komunikacji pieszej na terenach obiektów 
MOSiR, 

d) posypywanie ciągów komunikacyjnych na terenach obiektów MOSiR solą bądź piaskiem, 
e) utrzymanie poprawnej jakości i bezpieczeństwa tafli lodowiska poprzez obsługę urządzeń 

technicznych do tego przeznaczonych, 
f) ostrzenie łyżew będących na wyposażeniu ośrodka jak i łyżew będących własnością klientów 

ośrodka, 
g) dokonywanie wpisów odpowiednich parametrów układu chłodniczego lodowiska do książki 

rozruchu urządzenia chłodniczego, 
h) utrzymanie w sprawności urządzeń technicznych służących do utrzymania poprawnej jakości tafli 

lodowiska, 
i) czuwanie nad osobami przebywającymi na terenie ośrodka, a w szczególności na tafli lodowiska, 
j) udzielanie pierwszej pomocy w ramach posiadanego przeszkolenia, a w razie potrzeby wzywanie 

pogotowia, 

Warunki pracy: 
 wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy, 
 miejsce pracy: Zespół Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych (ORS „Żabka”, Stadion 
 Miejski oraz boisko przy ul. Chopina), 
 charakter pracy: praca zmianowa, równoważny system czasu pracy, 
 zatrudnienie na w/w stanowisku od dnia 01.04.2019r. 

Wskaźnik zatrudnienia: 
W miesiącu styczniu 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 15.03.2019r. do godziny 15.00 
bądź e-mailowo na: sekretariat@mosir.laziska.pl. Szczegółowych informacji 
udziela Kierownik Zespołu Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych – Pan Łukasz 
Stencel, tel. 500025851  

 

 

 

 

              p.o. Dyrektor 

        mgr Wojciech Drwięga 


