Περίγραµµα θέσης εργασίας
Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας
Γενική ∆ιεύθυνση:
Οικονοµικών & ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
∆ιεύθυνση:
Εκπαίδευσης & Αθλητισµού
∆ηµοτικών Γυµναστηρίων, Κολυµβητηρίου & Αθλητικών
Τµήµα:
Χώρων
Προϊστάµενος Τµήµατος ∆ηµοτικών Γυµναστηρίων,
Άµεσα Προϊστάµενος (τίτλος):
Κολυµβητηρίου & Αθλητικών Χώρων
Άµεσα Υφιστάµενοι (τίτλοι):

Τίτλος θέσης:

Φύλακας στο ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο

Κλάδος / Ειδικότητα:

ΥΕ -16 Εργατών ή ΥΕ Φυλάκων

Ενότητα 2. Καθήκοντα της θέσης εργασίας.
Κύρια καθήκοντα:
(τα κύρια καθήκοντα απορρέουν από τις αρµοδιότητες του ΟΕΥ που αφορούν τη συγκεκριµένη θέση
εργασίας και τον υπό έγκριση, νέο κανονισµό λειτουργίας ∆ηµοτ. Κολυµβητηρίου
1. Η φύλαξη του χώρου του ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου κατά τις ηµέρες και ώρες που αυτό δεν
λειτουργεί.
2. Η ασφάλιση των εισόδων & εξόδων και η απαγόρευση εισόδου σε τρίτους.
3. Ο έλεγχος του χώρου της γραµµατείας, των αποδυτηρίων και της κολυµβητικής δεξαµενής.
4. Η προειδοποίηση απαγόρευσης σε οποιονδήποτε επιχειρήσει να εισέλθει παράνοµα καθώς
και η πραγµατοποίηση όλων των νόµιµων ενεργειών (ειδοποίηση αστυνοµίας, υπεύθυνου
λειτουργίας και προϊσταµένου τµήµατος) σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των εισβολέων.
5. O έλεγχος των κινήσεων στον περιβάλλοντα χώρο του ∆.Κ, προς αποφυγή πρόκλησης
ζηµιών από τρίτους.
6. Η ενηµέρωση του βιβλίου συµβάντων & του υπεύθυνου λειτουργίας του ∆.Κ για οτιδήποτε
συµβεί στη διάρκεια του ωραρίου τους.

Ενότητα 3. ∆ιαδικασίες που αφορούν τη συγκεκριµένη θέση εργασίας
∆ιαδικασίες:
11. ∆ιαχείριση ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου

Ενότητα 4. Απαιτήσεις της θέσης εργασίας για γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρία.
Βασικές γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρία:
(προσδιορίζεται επακριβώς το είδος και το επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εκτέλεση κάθε καθήκοντος)
Εκπαίδευση:
∆εν απαιτείται τίτλος σπουδών
Βασικές γνώσεις:
∆εν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις.
∆εξιότητες / Ικανότητες:
-αυξηµένη υπευθυνότητα -ευσυνειδησία
-διαχείριση κρίσεων
Ξένες γλώσσες:
δεν απαιτείται η γνώση ξένων γλωσσών
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Εµπειρία:
∆εν απαιτείται προηγούµενη εµπειρία

Ενότητα 5. Έλεγχος και έγκριση από Προϊσταµένους
Ο Προϊστάµενος
του Τµήµατος:
Ο Προϊστάµενος
της ∆/νσης κ.α.α:
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……………

……………..

(Ονοµατεπώνυµο & υπογραφή)

Ηµεροµηνία ελέγχου & έγκρισης

(Ονοµατεπώνυµο & υπογραφή)

Ηµεροµηνία ελέγχου & έγκρισης

……………..
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