
 

 
 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie 

99-300 Kutno, ul. Kościuszki 26 

 

OGŁASZA NABÓR  

 

NA WOLNE STANOWISKO PRACY  

 

- INSTRUKTOR SPORTOWY CARDIO SIŁA W STREFIE FITNESS- 1 osoba (0,75 etatu) 

 

Miejsce pracy: Aquapark Kutno ul. Kościuszki 54 

 

 

Praca na zajmowanym stanowisku będzie wykonywana w systemie dwuzmianowym, przez 

siedem dni  tygodnia w przeciętnie pięciodniowym tygodniu. 

 

WYMAGANIA: 

- obywatelstwo polskie 

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie 

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku 

- wykształcenie wyższe z zakresu wychowania fizycznego lub średnie kierunkowe w zakresie 

sportu 

- dobra organizacja pracy  

- kreatywność, samodzielność i uczciwość 

- obowiązkowość, komunikatywność i wysoka kultura osobista 

- umiejętność pracy w zespole 

- odporność na stres, asertywność 

 

MILE WIDZIANE: 

- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku  

- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym 

 

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU: 

 
 - uczestnictwo w realizacji imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez MOSiR    
   Kutno, 
 - opracowywanie programów zajęć  grupowych i indywidualnych dla strefy „Cardio –Siła” 
 - prowadzenie zajęć indywidualnych i  grupowych  
- organizacja i koordynacja zajęć, zapewnienie przestrzegania zasad  bezpieczeństwa                        
w   strefie „Cardio-siła” 
-  prowadzenie zajęć fitness dla różnych grup wiekowych oraz szczebli zaawansowania                  
i sprawności fizycznej; 
- dbanie o pozytywny i partnerski kontakt z klientami; 



 

 
 

 
- dbanie o porządek  w strefie (układanie hantli i ciężarów, zwracanie uwagi ćwiczącym) 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:   

- życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny 

- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie 

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie  

- kopie posiadanych świadectw pracy dokumentujących staż pracy ( lub zaświadczenie o 

zatrudnieniu w przypadku trwającego zatrudnienia) 

- inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności 

- oświadczenia kandydata o: posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz              

o korzystaniu z pełni praw publicznych i  o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie        

na ww. stanowisku. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list 

motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 

z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne w terminie do dnia 11 lipca 2018 roku                               

(do godziny 12.00) roku można przesłać pocztą na adres: Miejskiego Ośrodka Sportu                     

i Rekreacji w Kutnie  ul. Kościuszki 26 (decyduje data stempla pocztowego) lub składać 

osobiście w sekretariacie – pokój 101 Ośrodka  w godzinach 8.00-15.00 w zamkniętej 

kopercie z dopiskiem: 

 ”Nabór-instruktor sportowy Cardio-Siła  w strefie fitness” 

 

 Spośród złożonych dokumentów aplikacyjnych komisja rekrutacyjna dokona wstępnej 

weryfikacji i ustali listę kandydatów spełniających wymogi formalne oraz zaprosi ich na 

rozmowy kwalifikacyjne, o czym zainteresowani zostaną poinformowani telefonicznie. 

Pozostałe osoby nie otrzymują informacji zwrotnej, a ich dokumenty nie będą zwracane. 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. 

 

Wyniki naboru zostaną ogłoszone na tablicy  ogłoszeń oraz na stronie internetowej: 

www.mosir.kutno.pl 

 

Kontakt w sprawie naboru – dyrektor MOSiR –Paweł Ślęzak – 698 609 193   

 

 

 

http://www.mosir.kutno.pl/

