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Ośrodek Sportu i Rekreacji 

m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo 
ul. Oławska 3a, 01-494 Warszawa 

Ogłasza nabór kandydatów na stanowisko 

Konserwator maszyn i urządzeń - dozorca 
 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: 
 Bieżąca kontrola nad eksploatacją i utrzymaniem ciągłości pracy urządzeń i infrastruktury technicznej 

w obiektach OSiR, w tym: dokonywanie ich napraw, konserwacji, remontów i modernizacji, a także 
zapewnianie ich dozoru; 

 Przygotowanie obiektu do prawidłowego funkcjonowania; 
 Wykonywanie drobnych prac remontowych (malowanie, szpachlowanie, wymiana okładzin ceramicznych 

itp.); 
 Wykonywanie drobnych prac hydraulicznych oraz prac związanych z elektryką; 
 Wykonywanie prac na terenie zewnętrznym obiektu; 
 Obsługa systemów (central sterujących) wentylacji mechanicznej, monitoringu, urządzeń grzewczych (w 

tym kotłów olejowych); 
 Dozorowanie parkingu; 

 Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika.  

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:          
Miejsce pracy: Praca w budynku  Ośrodka. 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 fizyczną, na wysokościach powyżej 3,5 metra, 
przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz między obiektami. 

Wymagania niezbędne:                 
 wykształcenie co najmniej średnie; 
 doświadczenie w wykonywaniu drobnych prac remontowych (malowanie, szpachlowanie, wymiana okładzin 

ceramicznych itp.); 
 pracowitość, samodzielność. 
 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 

 niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe; 

Wymagania dodatkowe: 
 posiadanie uprawnień SEP; 
 minimum 2-letni staż pracy w pracy na podobnym stanowisku; 
 prawo jazdy kat. B; 
 doświadczenie w wykonywaniu prac elektrycznych i hydraulicznych; 
 doświadczenie w obsłudze systemów (central sterujących) wentylacji mechanicznej, systemów sygnalizacji 

pożaru, monitoringu, urządzeń grzewczych (w tym kotłów olejowych), 
 wykształcenie techniczne; kierunkowe; 

 odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na 
stres.  

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 
 curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej 

 klauzula do CV lub być wpisana oddzielnie, o treści: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych, w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na stanowisko Konserwator maszyn i urządzeń - 

dozorca” oraz dodatkowo „Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu wzięcia 

udziału w przyszłych procesach rekrutacji przez Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo”.  
 
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty 
w terminie do dnia 10 lutego 2023 roku na adres: 
 

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

ul. Oławska 3a, 01-494 Warszawa 

z dopiskiem na kopercie: „Nr Ref. 01/R/UP/2023” 

lub na e-mail: a.dziegielewska@osirbemowo.pl (z tytułem Konserwator-praca) 

oferty odrzucone zostaną zniszczone. 

 

Zastrzegamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 
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Klauzula Informacyjna 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. 

Warszawy w Dzielnicy Bemowo, ul. Oławska 3a, 01-494 Warszawa; 

2. W celu uzyskania informacji, na temat przetwarzanych danych osobowych, można 

skontaktować się pod adresem e-mail: sekretariat@osirbemowo.pl; 

3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu 

rekrutacji na stanowisko Konserwator maszyn i urządzeń – dozorca oraz w przyszłych 

procesach rekrutacji. Przetwarzanie danych odbywa się  na podstawie dobrowolnej zgody, na 

podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej 

Rozporządzeniem o ochronie danych.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 24 miesięcy od dnia zakończenia 

procesu rekrutacji. 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 

 dostępu do treści danych,  

 żądania sprostowania danych,  

 żądania usunięcia danych,  

 ograniczenia ich przetwarzania, 

 przenoszenia danych, 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma 

wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga 

jego złożenia na adres e-mail: sekretariat@osribemowo.pl lub przesłanie w formie listownej 

na adres OSiR Bemowo, ul. Oławska 3a; 01-494 Warszawa. 

7. Podanie  przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów 

związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji. 

8. W przypadku uznania, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy 

Rozporządzenia o ochronie danych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (PUODO). 
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