Stronie Śląskie 11.03.2010 r.

Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji
w Stroniu Śląskim
ogłasza nabór kandydata na stanowisko
Specjalisty ds. marketingu
I. Kandydaci przystępujący do naboru powinni spełniać warunki określone ustawą z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), to jest:
− posiadać kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na tym stanowisku,
− posiadać wykształcenie wyŜsze,
− posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
− nie być prawomocnie skazanym za przestępstwo popełnione umyślne,
− cieszyć się dobrą opinią.

II. Zakres obowiązków, odpowiedzialności i umiejętności:











Współpraca z biurami/agencjami ruchu turystycznego i sportowego pod kątem wykorzystania
bazy sportowo-rekreacyjnej CSiR.
Planowanie, koordynacja i realizacja zadań marketingowych, wyszukiwanie i ocena szans
rynkowych związanych ze sprzedaŜą usług. Prowadzenie polityki sprzedaŜy i promocji firmy
wobec klientów, określania potrzeb rynku.
Działalność i koordynacja wykorzystania obiektów przez grupy zorganizowane i osoby
indywidualne.
Realizacja, nadzór i monitoring nad przebiegiem realizowanych projektów, imprez sportoworekreacyjnych, tworzenie aplikacji, wniosków, projektowanie planów ramowych przedsięwzięć,
wykonywanie oraz zarządzanie i rozliczanie finansowe tych zadań.
Promocja statutowej działalności CSIR, z wykorzystaniem dostępnych środków i technik.
Gospodarka sprzętem będącym własnością zakładu.
Znajomość obsługi programów komputerowych: pakietu MS Office oraz Corel Draw
Umiejętności: wyobraźnia i kreatywność, odpowiedzialność, doświadczenie w pozyskiwaniu
środków unijnych, znajomość programów aplikacyjnych.

III. Oferty kandydatów powinny zawierać:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

zgłoszenie do konkursu
list motywacyjny z podaniem o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem, cv,
dokumenty stwierdzające posiadanie wykształcenie i kwalifikacje,
opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
dokumenty potwierdzające staŜ, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
Informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego ( przedłoŜyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia
pracy),
7. zaświadczenie o stanie zdrowia,
8. oświadczenie o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia
postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Dokumenty przedłoŜone w kserokopiach muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
kandydata.
IV. Oferty wraz z dokumentami
naleŜy przesłać w zaklejonych kopertach z

napisem: " Nabór na stanowisko Specjalisty ds. marketingu '' w terminie do dnia
24 marca 2010 r. włącznie na adres:
Centrum Sportu i Rekreacji
ul. Kościuszki 20 a
57-550 Stronie Śląskie

lub złoŜyć osobiście w siedzibie Zakładu w Dziale Księgowości (parter CSiR).
V. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami odbędzie się w dniu 25 marca 2010 r. o
godz. 12:00 w sali konferencyjnej CSiR ul. Kościuszki 20 a.
Uwaga: postępowanie w sprawie naboru prowadzi dyrektor zakładu – Renata Nowak. Uczestnicy
otrzymają pisemne lub telefoniczne zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu.

