Katowice, dnia 09.03.2015 r.
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Szanowna Pani
Krystyna Siejna

Przewodniczqca Rady Miasta Katowice

Szanowna Pani Przewodniczqca,

W odpowiedzi na pismo Pani Przewodnicz ą cej nr BRM.0004.39.2015 z dnia 25.02.2015 r.
w sprawie pro ś by Ś l ą skiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddzia ł u Miejskiego
w Katowicach o wyra ż enie zgody na umieszczenie na stronie internetowej Oddzia ł u, informacji
o mo ż liwo ś ci zatrudnienia ratowników na k ą pieliskach miejskich, przekazuj ę w za łą czeniu
wyja ś nienia Dyrektora MOSiR o sposobie za łatwienia sprawy.
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Miejski O ś rodek Sportu i Rekreacji
w Katowicach

KATOWICr,

40-005 Katowice
AI. Korfantego 35
tel./fax (O 32)2538733
Sekretariat
Dział Techniczny łel./fax (0 32)2537741
Księgowość tel. (0 32)2537881
NIP: 634-10-00-323
Konto: ING Bank Ślaski 0/Katowice
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Wydzia ł Sportu i Turystyki
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Szanowny Pan Sł awomir Witek
Naczelnik Wydziału Sportu i Turystyki
Urząd Miasta Katowice

Dotyczy: ST. -0003.6.2015.JG
Informujemy, że MOSiR Katowice jak co roku jest w kontakcie ze Śląskim Wodnym
Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym oddzia łu Miejskiego w Katowicach. Tak że w tym roku
zwróciliśmy z się drogą milową. (Załącznik nr 1) z prośbą o zamieszczenie oferty pracy na stronie
Ś ląskiego WOPR.
Prośba o zgodę na zamieszczenie naszej oferty pracy w formie pisemnej nie jest konieczna,
ponieważ co roku wysyłamy naszą ofertę pracy z prośbą o zamieszczenie jej na stronie
internetowej.
Z naszej strony w przypadku rekrutacji nie polegamy wy łącznie na WOPR. Korzystamy
z wielu innych kanałów rekrutacji takich jak prasa, Powiatowy Urz ąd Pracy, Młodzież owe Hufce
Pracy, nasze strony internetowe, oraz inne specjalizuj ące się w ofertach pracy strony internetowe
oraz ulotki. Dokładamy wszelkich starań by zapewnić korzystaj ącym z naszych obiektów
bezpieczeństwo i nadzór ratowników.
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MOSiR Katowice kadry
Od:
Wysłano:
Do:
Temat:
Załą czniki:

MOSiR Katowice kadry [kadry@ mosir.katowice.pl ]
27 lutego 2015 12:37
'katowice@slaskiewopr.pli, 1 kwsar@interia.eu i
oferta pracy
oferta pracy ratownik WOPR.doc

Witam,
Zwracam si ę z pro ś bą o zamieszczenie na stronie internetowej oferty pracy dla ratowników wodnych. Je ś li dysponuj ą
Pa ń stwo jeszcze innymi ź ród łami za pomoc ą , których mo ż na dotrze ć do zainteresowanych prac ą w MOSiR Katowice
bardzo prosz ę równie ż o uruchomienie ich. Z góry dzi ę kujemy. W za łą czniku znajduje si ę tre ść oferty pracy.
Poni ż ej wysyłam jeszcze Iink do naszej strony na której znajduje si ę ta oferta pracy.
Z poważaniem
Masny Sylwia
tel.: 32-259-64-62
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach
Al. Korfantego 35, 40-005 Katowice
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MOSiR Katowice kadry
Od:
Wysłano:
Do:
Temat:

Krzysztof Wójcik [kwsar@interia.eu ]
2 marca 2015 08:52
kadry@mosir.katowice.pl
OM WOPR KATOWICE

Ważność :

Wysoka

Sz P. Masny Sylwia , chcia łbym poinformowa ć ,że zgodnie z rozmow ą telefoniczną z ubiegłego piątku ,w
sprawie zatrudnienia przez MOSiR Katowice ,w sezonie letnim ratowników wodnych , na str. internetowej i
facebooku Oddziału Miejskiego WOPR K -ce zosta ł y umieszczone informacje w/w sprawie . Dodatkowe
mailowo w tym tygodniu ratownicy oddzia łu posiadaj ący odpowiednie uprawnienia zostan ą o Państwa
ofercie powiadomieni , równie ż ogłoszenie takie zostanie umieszczone w gablocie OM WOPR K-ce na
pływalni Pałacu Młodzieży. Na str . ZW Śląskiego WOPR , informacja zostanie zamieszczona w dziale"
PRACA" . Pozdrawiam Prezes OM WOPR Katowice Krzysztof Wójcik

1

