Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie sp. z o.o. jest największym w regionie
podmiotem oferującym usługi sportowe i rekreacyjne. Rocznie korzysta z nich kilkaset tysięcy klientów.
Ośrodek zarządza największymi i najnowocześniejszymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi w tej części
Polski: Aqua Lublin, Stadion Arena Lublin, Centrum Sportowo-Rekreacyjne Łabędzia, Stadion
Lekkoatletyczny, Icemania.

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy pracowników na stanowisko:

ASYSTENT DS. SAUNARIUM
Miejsce pracy: Aqua Lublin (2 etaty)
Do najważniejszych zadań zatrudnionej osoby będzie należało:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

obsługa klientów korzystających z Saunarium w AQUA Lublin,
organizacja i prowadzenie seansów saunowych,
uczestnictwo w zawodach mistrzów saunowych,
instruowanie klientów na temat zasad prawidłowego saunowania,
sporządzanie statystyk wykorzystania Saunarium w AQUA Lublin,
udzielanie informacji w zakresie oferty AQUA Lublin.

Wymagania:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

wykształcenie minimum średnie, mile widziani studenci kierunku fizjoterapii,
doświadczenie w obsłudze klienta w obiekcie saunowym, doświadczenie w prowadzeniu seansów
saunowych będzie dodatkowym atutem,
wiedza z zakresu zasad saunowania i bezpiecznego korzystania z saun,
znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, wysoki poziom kultury osobistej,
umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,
dobra kondycja fizyczna i brak przeciwskazań do pracy w wysokich temperaturach,
dyspozycyjność (gotowość do pracy na zmiany, w weekendy i święta oraz w godzinach nocnych).

Oferujemy:
➢
➢
➢
➢

zatrudnienie w firmie o stabilnej pozycji na rynku,
umowę o pracę na pół etatu lub cały etat,
program sportowych kart pracowniczych umożliwiający korzystanie z usług MOSiR „Bystrzyca”,
pakiet świadczeń z zakładowego funduszu socjalnego.
Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie CV na adres:
rekrutacja@mosir.lublin.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie
danych osobowych (Dz. U. 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)”.
Informujemy, że Administratorem danych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie sp. z o.o.
z siedzibą w Lublinie przy ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji na wyżej
wymienione stanowisko. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych
w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest
obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Oferty bez klauzuli nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

