Polski Instytut Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu poszukuje pracownika na stanowisko:
Kierowca
Wymagania:







Prawo jazdy kat. B
Praca mobilna,
Mile widziane doświadczenie jako kierowca,
Dobre umiejętności manualne,
Cierpliwość i miła aparycja,
Odpowiedzialność i dbałość o powierzony sprzęt,

Obowiązki:




Wykonywanie czynności związanych z obsługą codzienną pojazdu,
Wyjazdy służbowe,
Wykonywanie powierzonych zadań.

Oferujemy:






Zatrudnienie w oparciu umowę o pracę w wymiarze 1/1 do 1/4 etatu.
Atrakcyjne wynagrodzenie.
Przyjazny zespół i miłą atmosferę w ambitnym zespole.
Możliwość pracy mobilnej
Samodzielność.

Aby ubiegać się o zatrudnienie należy posiadać jeden z poniższych statusów:
 osoby bezrobotne – osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) jako
bezrobotne lub niezarejestrowane w PUP ale pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy
i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Brak wymagań czasowych co do okresu pozostawania
bez pracy - może to być nawet jeden dzień.
 osoba długotrwale bezrobotne,
 osoby poszukujące pracy – osoby zarejestrowane w PUP jako poszukujące pracy, tzn.
pozostająca bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia
 osoby bierne zawodowo – osoby, które nie pracują i nie są bezrobotne, np. studenci studiów
stacjonarnych, osoby przebywające na urlopie wychowawczym
 osoby z niepełnosprawnościami,
 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
oraz
 osoby zamieszkujące powiaty: jasielski, krośnieński, miasto Krosno, brzozowski, sanocki, leski,
bieszczadzki, oraz
 dopuszcza się osoby zamieszkujące poza powyższym obszarem !!!

Uwaga !!! masz wątpliwości do której grupy należysz skontaktuj się z nami telefonicznie 17 200 00 11,
+ 48 881 848 881, pomożemy w ewentualnych niejasnościach i wskażemy ścieżkę ubiegania się o
zatrudnienie w naszej organizacji. Zapraszamy !!!
Dodatkowe informacje:
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres praca@pirkfis.pl. Kontakt tylko mailowy.
Prosimy o dopisanie w CV klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Instytut Rozwoju Kultury
Fizycznej i Sportu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10
maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z
Rozporządzeniem 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 (RODO))”
Uwaga! Liczba stanowisk ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń w celu odbycia rozmowy
kwalifikacyjnej. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

