
 

*Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Warszawski Klub Narciarski z siedzibą przy ul. Drawskiej 22, 02-202 Warszawa, zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. 
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.  
Informujemy, że Administratorem danych jest Warszawski Klub Narciarski z siedzibą przy ul. Drawskiej 22, 02-202 Warszawa. Dane zbierane są dla potrzeb 
rekrutacji. 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. 

    

  

Warszawski Klub Narciarski (WKN) jest jednym z największych klubów narciarskich w Polsce o blisko 
100 letniej tradycji. WKN skupia swoją działalność na szkoleniu w zakresie narciarstwa, poprzez 
organizowanie i prowadzenie kursów nauki jazdy na nartach, treningów, obozów letnich i zimowych, 
oraz poprzez udział i organizowanie zawodów oraz imprez sportowych. 
 
Obecnie do naszego zespołu poszukujemy kandydata na stanowisko: 

Koordynator ds. szkoleń i promocji 

Zakres obowiązków: 
 Aktywne współtworzenie strategii WKN, w szczególności w zakresie promocji i 

funkcjonowania szkoły narciarskiej 
 Koordynacja funkcjonowania grup sportowych, treningów oraz szkoły narciarskiej 
 Wspieranie członków, instruktorów, pracowników WKN w kwestiach merytorycznych i w 

rozwoju profesjonalnym. 
 Przygotowanie propozycji budżetów oraz ich realizacja. 
 Prowadzenie działań komunikacyjnych i marketingowych 

Od osoby zatrudnionej na tym stanowisku oczekujemy: 
 Doświadczenia z zakresu organizacji szkoleń, kreatywności i odwagi w stawianiu celów oraz 

determinacji w ich osiąganiu. 
 Przynajmniej pięcioletniego doświadczenia zawodowego  
 Doświadczenia w kierowaniu zespołem i podwykonawcami. 
 Płynnej znajomości języka polskiego i angielskiego (w mowie i piśmie).  
 Biegłej znajomości oprogramowania MS Office (Excel, Power Point, Word), znajomości 

funkcjonowania stron www oraz social mediów 

Oferujemy: 
 Pracę w jednej z największych organizacji zajmującej się szkoleniem i wyjazdami narciarskimi  
 Możliwość rozwoju i nauki podczas pracy przy ciekawych i angażujących projektach 
 Współudział w rozwoju działalności WKN 
 Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub w innej preferowanej formie. 

 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego* na adres zarzad@wkn.pl 
w terminie do 9 września.  
 
Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 
 
 
 
 

 

 

mailto:zarzad@wkn.pl

