
BURMISTRZ  MIASTA  HAJNÓWKA
OGŁASZA  NABÓR

NA STANOWISKO  DYREKTORA PARKU  WODNEGO  W  HAJNÓWCE

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie: wyższe, preferowane: zarządzanie i marketing- 
    specjalność: zarządzanie przedsiębiorstwem,

               b) co najmniej 8  letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
          2.  Wymagania dodatkowe:
                a) umiejętność kierowania zespołem,

b) znajomość struktury i zasad funkcjonowania Parku wodnego,
       c) dyspozycyjność.
3.  Umiejętności zawodowe:

a) posiadanie wiedzy  technicznej w zakresie funkcjonowania krytej      
                    pływalni,
                 b) zdolności menadżerskie,
                 c) umiejętności  planowania czasu i organizacji pracy
          4.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

      1. Uczestnictwo  w  przeprowadzanych  przez  wykonawcę  rozruchach  
          mechanicznych i  technologicznych  wszelkich  maszyn  i  urządzeń  w  
          jakie  zostanie  wyposażony  Park wodny.
      2. Uczestnictwo  w  odbiorach  częściowych  i  końcowych  wykonanych   
           robót.
      3. Opracowanie struktury organizacyjnej i innych dokumentów        
           niezbędnych do funkcjonowania Parku wodnego. 
      4. Przeprowadzenie naboru na stanowiska kierownicze urzędnicze,     
          urzędnicze i obsługi.
      5. Zarządzanie Parkiem wodnym oraz reprezentowanie go na zewnątrz.
      6. Opracowywanie planu finansowego Parku wodnego.
      7. Podejmowanie działań zapewniających sprawne i właściwe  
          funkcjonowanie Parku wodnego, w tym zapewnienie bezpiecznych i   
          higienicznych warunków korzystania i prowadzenia zajęć w obiekcie.
5. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV)
b) list motywacyjny
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadcze-
    nie o stanie odbytych studiów)
d) kwestionariusz osobowy
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach 
    i umiejętnościach.

               Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście
w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka, pocztą elektroniczną na adres:
( hajnowka@hajnowka.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu 
elektronicznego) lub pocztą na adres Urzędu Miasta Hajnówka



ul. Aleksego Zina 1 17-200 Hajnówka z dopiskiem :
"Dotyczy naboru na stanowisko  Dyrektora Parku wodnego w 
Hajnówce" w terminie do dnia  26 października  2009 r.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta Hajnówka po wyżej
określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV 
( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),
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 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 z późn.zm) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o 
pracownikach samorządowych( Dz. U. Nr 223, poz. 1458) .

      Burmistrz
                Anatol  Ochryciuk

Hajnówka, dnia  13 października  2009 r.
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