Oferta pracy
Stanowisko: Bosman portu jachtowego w Elblągu
Pracodawca: Jachtklub Elbląg, ul. Radomska 29, 82-300 Elbląg
Zarząd Jachtklubu Elbląg poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Bosman portu
jachtowego w Elblągu do spraw nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu i utrzymania porządku
w porcie oraz w hangarze jachtowym.
Warunki pracy:
- umowa o pracę,
- praca w podstawowym systemie czasu pracy; z tą zmianą, iż w sezonie żeglarskim wydłużony
dzień pracy, poza sezonem skrócony dzień pracy,
- praca w terenie lądowym i akwenie w granicach portu jachtowego w Elblągu.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
- sprawowanie nadzoru nad ruchem jednostek w basenie portowym,
- sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym w porcie oraz obiektach
portowych,
- prowadzenie dziennika portowego w celu gromadzenia informacji o ruchu jednostek
pływających i zaistniałych zdarzeniach,
- przeprowadzanie kontroli na terenie portu jachtowego w Elblągu pod kątem prawidłowego
stanu technicznego nabrzeży i obiektów z uwzględnieniem stanu urządzeń cumowniczych,
odbojowych, sprzętu ratunkowego,
- naliczanie i pobieranie opłat portowych,
- wykonywanie funkcji operatora dźwigu – 10 ton,
- wykonywanie funkcji palacza,
- utrzymanie porządku i konserwacja terenu portu jachtowego i terenów zielonych,
- utrzymanie porządku i konserwacja obiektu hangaru jachtowego,
- sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu obiektów portowych.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
- wykształcenie minimum średnie,
- umiejętność obsługi komputera,
- brak karalności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
Wymagania dodatkowe:
- uprawnienia operatora dźwigu – 10 ton (istnieje możliwość wykonania uprawnień po
zatrudnieniu).
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
- CV i list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie
wykształcenia
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
- oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Jachtklubu Elbląg, ul. Radomska 29, 82-300 Elbląg
Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji pod nr tel.: 55 232 67 20
Wynagrodzenie zasadnicze: 2 900 zł brutto.
Oferty niekompletne, otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Jesteśmy pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez
względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne,

przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też
jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

