
Wójt Gminy Brzeźnio 

ogłasza nabór na stanowisko: Instruktor siłowni 

 

Opis stanowiska: 

1. opieka nad klientami siłowni. 

2. obsługa urządzeń fitness i siłowych. 

3. dbanie o prawidłową technikę wykonywania ćwiczeń przez klientów. 

4. układanie indywidualnych planów treningowych. 

4. dbanie o sprzęt w salach. 

5. dbanie o cały obiekt i teren wokół obiektu. 

6. nadzór nad utrzymywaniem czystości i porządku w godzinach pracy siłowni. 

7. obsługa kotłowni olejowej. 

8. współpraca z GOK i Urzędem Gminy 

Wymagania: 

 

1. absolwent lub student studiów AWF lub posiadanie uprawnień instruktora siłowego,  instruktora 

kulturystyki,  instruktora fitness. 

2. zaangażowanie w wykonywaną pracę. 

3. odpowiedzialność za bezpieczeństwo klienta siłowni. 

4. komunikatywność. 

5. wysoka kultura osobista. 

5. dyspozycyjność od wtorku  do soboty w godz. 17.00 – 21.00 

 

Oferujemy: 

rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę 

wymiar etatu:  ½ wymiaru 

liczba godzin pracy w tygodniu: 20 

zmianowość: inna 

 



Wymagane dokumenty: 

1. CV i list motywacyjny. 

2. Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (posiadane certyfikaty, 

dyplomy, zaświadczenia ukończonych kursów). 

3. Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia 

publicznego i za przestępstwa skarbowe. 

3. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku. 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie Urzędu 

Gminy Brzeźnio, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 maja 2013 

r. do godziny 15.30. Kopertę należy opisać „ Nabór – instruktor siłowni”. Oferta złożona po terminie 

lub niezawierająca wszystkich wymaganych dokumentów nie podlega rozpatrzeniu.  

Do dokumentów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu 

rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity z 2002 roku Dz.U.Nr 101, poz. 926 z późn. zm) poświadczone własnoręcznym podpisem. 

 

Nabór ma charakter dwuetapowy: 

1. Ocena formalna. 

2. Rozmowa kwalifikacyjna. 

Osoby, które pozytywnie przejdą ocenę formalną zostaną powiadomione o terminie rozmowy 

kwalifikacyjnej. 

Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 10 maja  2013 r. o godzinie 10.00. 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy  Brzeźnio. 


