Marco Football Center - jeden z najnowocześniejszych całorocznych ośrodków sportowych w tej części Europy,
powstały dzięki połączeniu pasji, wizji i zaangażowania gliwickiego przedsiębiorcy, Marka Ślibody - założyciela znanej i cenionej
firmy Marco sp. z o.o. oraz byłego piłkarza Piasta Gliwice - Jarosława Kaszowskiego. Obiekt piłkarski oprócz zastosowania
najnowszych rozwiązań z zakresu sztucznej nawierzchni czy zadaszenia pneumatycznego, ma również cechować się profesjonalną obsługą i usługami na najwyższym poziomie.

Obecnie poszukujemy osób
zaangażowanych i pełnych energii na stanowisko

osoba sprzątająca
Miejsce pracy: Gliwice, Ligota Zabrska

Zakres obowiązków:
Wykonywanie wszelkich czynności związanych z utrzymaniem czystości w wyznaczonych miejscach w Marco Football
Center, takich jak: szatnie, łazienki, przestrzeń wspólna, kawiarenka, otoczenie boisk itp.
Pomoc w utrzymaniu czystości w pozostałych miejscach, np. w przypadku nieobecności któregoś z członków zespołu lub
w sytuacji, w której ilość pracy przewyższa możliwości pozostałych pracowników
Koleżeńskie i oparte na szacunku kontakty zarówno z osobami z zewnątrz jak i wewnątrz organizacji
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Wymagania:
Sprawność fizyczna pozwalająca na wykonywania powierzonych obowiązków
Skrupulatność i dokładność w wykonywaniu czynności związanych ze sprzątaniem
Umiejętność radzenia sobie z pracą pod presją czasu
Mile widziane doświadczenie w sprzątaniu/utrzymywaniu czystości w pomieszczeniach w obiektach
sportowych o dużych powierzchniach
Elastyczność w podejściu, otwartość na zmiany w zakresie obowiązków, wynikające z faktu ciągłego
rozwijania się obiektu
Dyspozycyjność do pracy zmianowej 7 dni w tygodniu (2 zmiany)
Zatrudniając osobę w Marco Football Center nastawiamy się na długoterminową współpracę,
dlatego też oprócz przyjaznej atmosfery oferujemy:
Pracę na pełen etat z umową o pracę
Wynagrodzenie: 2 300 zł netto
Atrakcyjne świadczenia dodatkowe (w zależności od zaangażowania)

Warunkiem przejścia rekrutacji jest spełnienie wymienionych kryteriów, niezależnie od wieku, płci, narodowości czy stopnia niepełnosprawności. Jesteśmy otwarci na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej zgodnie z ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – w szczególności osoby z orzeczeniem lekkiej
niepełnosprawności

Prosimy o przesłanie CV
do 30 czerwca 2021 r. na adres
rekrutacja@marcofootballcenter.pl
Do przesłanych dokumentów prosimy o dołączenie oświadczenia następującej treści:
		
Administratorem danych jest Marco sp. z o.o. z siedzibą w Gliwice 44-100, Antonio Gaudiego 8D. Dane zbierane są dla potrzeb
obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
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