
         
 

 
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 

na lata 2007 – 2013 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku  
poszukuje osoby do wykonywania zadań w charakterze  

dozorcy/opiekuna obiektu klubu  
w ramach umowy zlecenia  

w projekcie „Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku”  
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego  

na lata 2007 – 2013 
 
I. Główne zadania: 

Do głównych obowiązków osoby realizującej zadania dozorcy/opiekuna obiektu Klubu 
Młodego Wrzeszczaka w ramach projektu będzie należało m.in.: 
1. dbanie o czystość budynku wewnątrz i na zewnątrz 
2. pielęgnacja przyległego terenu zielonego, grabienie liści, zamiatanie, odśnieżanie 

i posypywanie piaskiem (zależnie od potrzeb) terenu wokół klubu 
3. nadzór nad całym obiektem, codzienna kontrola przed pożarem, kradzieżą 
4. zamykanie klubu po zakończeniu zajęć 
5. zapobieganie uszkodzeniom lub zniszczeniom mienia 
6. przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. 

 
II. Wymagania niezbędne: 

Wykształcenie min. zasadnicze zawodowe 
 

III. Wymagania dodatkowe:  
1. doświadczenie na podobnym stanowisku 
2. sumienność, kultura osobista 
3. zaangażowanie i odpowiedzialne podejście do powierzonych obowiązków 
4. dobra organizacja pracy 
5. dyspozycyjność 

 
IV. Termin i miejsce realizacji:  

Termin: maj 2014 r. – czerwiec 2015 r. 
Realizacja: 5 dni w tygodniu, w godz. 15:00 - 19:30 (ok. 22,5 h w tygodniu) 
Miejsce pracy: Klub Młodego Wrzeszczaka ul. Wajdeloty 14/2 Gdańsk 
Klub Młodego Wrzeszczaka zakłada prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży 
mieszkającej w dzielnicy Dolny Wrzeszcz, w tym zajęć sportowych, tanecznych, 
komputerowych, filmowych i przedszkolnych 

 
V. Wymagane dokumenty:  

1. aktualne CV (z adresem e-mailowym, jeśli kandydat posiada) 
2. list motywacyjny 
3. kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy 

zawodowej 
4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania  

z pełni praw publicznych oraz nieposzlakowanej opinii 
5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane  

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 
6. oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, w związku z prowadzonym 
naborem na dozorcę/opiekuna klubu oraz na publikację nazwiska i imienia w BIP 
Ośrodka”. Oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem. 

 
 



         
 

 
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 

na lata 2007 – 2013 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów: 
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do 16.05.2014 r. 
osobiście w Kancelarii Ośrodka lub korespondencyjnie na adres: Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk. Kopertę należy opatrzyć 
dopiskiem „Dozorca/opiekun obiektu klubu”. 
Za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę wpływu dokumentów 
pod wskazany adres. 
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie  
lub poprzez e-mail o dalszych czynnościach związanych z procesem rekrutacji. 


