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Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy 
w Dzielnicy Bemowo 

ul. Oławska 3a, 01-494 Warszawa 

poszukuje na umowę zlecenie 

             Instruktor/ka zajęć fitness 
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: 

• przygotowanie planu prowadzenia zajęć fitness 

• prowadzenia zajęć fitness; 

• zapewnienie czynnego bezpieczeństwa klientom fitness;  

• kontrolę sprzętu zapewniającego bezpieczeństwo w trakcie szkolenia pod względem 

ilościowym i jakościowym; 
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:                                                                                              
Miejsce pracy: Praca w budynku  Ośrodka – w Fitness Klubie. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. 
Budynek wyposażony w podjazd do windy, która dostosowana jest do wózków inwalidzkich. W budynku ciągi 
komunikacyjne o odpowiednich szerokościach, umożliwiające poruszanie się wózkiem  inwalidzkim. Toalety 

dostosowane do wózków inwalidzkich. W pomieszczeniu pracy odpowiednie szerokości dojść, przejść oraz 
przestrzeń umożliwiająca poruszanie się wózkiem inwalidzkim. 

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą w Sali fitness, przemieszczaniem się wewnątrz 
budynku. 
Wymagania niezbędne: 

• Uprawienia instruktora fitness (w zakresie prowadzenia m.in. zajęć pilates, TBC, ABT, płaski brzuch, 
zgrabna pupa, zumba, streatching, zdrowy kręgosłup, Fit Ball, zumba, tabata, tabata fatburn, 
interwal, cross fitness, power fit, yoga oraz wszystkie inne formy zajęć z zakresu fitness) 

• W odpowiedzi na ogłoszenie należy podać swoją dyspozycyjność 

• Wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole 
Wymagania dodatkowe: 

• Doświadczenie w pracy o podobnych zadaniach 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia 
ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 
%.  

Wymagane dokumenty i oświadczenia 

Podpisane odręcznie: 
• curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej z kontaktem telefonicznym. 
 
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty bądź poczty 
elektronicznej w terminie do dnia 02 stycznia 2020 roku do godziny 11:00 na adres: 
 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo 

ul. Oławska 3a, 01-494  Warszawa z dopiskiem na kopercie: „Instruktor/fitness”, oferty mogą być przesłane 

na adres email: m.zawitkowska@osirbemowo.pl 
Zapraszamy także do kontaktu telefonicznego pod nr. tel. 22-861 56 90 wew. 116 

Zastrzegamy, że będziemy się kontaktować z wybranymi kandydatami. 
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 02 stycznia 2020. 
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