
 

 

 

Zostań Kierownikiem Odcinka Stewardingu  
na PGE NARODOWYM! 

Konsorcjum zarządzane przez Grupę DSF i RR Security odpowiada za zabezpieczenie i ochronę PGE 

Narodowego - największej i najnowocześniejszej wielofunkcyjnej areny sportowej w Polsce.  

PGE Narodowy jest domem wszystkich kibiców reprezentacji Polski w piłce nożnej. W czasie trwania UEFA EURO 

2012™ na PGE Narodowym zostały rozegrane trzy spotkania grupowe, mecz otwarcia wraz z oficjalną ceremonią, 

jeden ćwierćfinał i jeden półfinał. W 2015 rozegrano na nim Finał Ligi Europy. To właśnie tu, na PGE Narodowym, 

zlokalizowanym w centrum Warszawy, odbywają się największe imprezy sportowe i muzyczne – koncerty 

światowych gwiazd (Paul McCartney, Beyonce, Depeche Mode, Roger Waters, Madonna czy Coldplay), 

motoryzacyjne (Top Gear Live, Nitro Circus Live) oraz imprezy rodzinne (Targi Książki, Piknik Naukowy), a także 

wiele wydarzeń społecznych i biznesowych. W 2016 roku na PGE Narodowym odbył się tu szczyt NATO. 

Konsorcjum poszukuje kandydatów na stanowisko Kierownika Odcinka 

Stewardingu, dedykowanych do pracy na PGE Narodowym. 

Kierownik Odcinka pełni rolę dowódcy grupy członków służby informacyjnej i porządkowej. Podlega 

bezpośrednio Managerowi Imprez i odpowiada za organizację pracy Stewardów i innych podlegających mu osób 

na powierzonym mu odcinku. Kierownik Odcinka uczestniczy w odprawach, sam prowadzi odprawy przed- i po 

imprezowe, przydziela zadania i sporządza raporty. Obowiązkiem Kierownika Odcinka jest realizacja Planów i 

Procedur obowiązujących na terenie imprezy, bądź terenie chronionym. 

Kandydaci na to stanowisko powinni spełniać następujące wymagania: 
- ukończone 21 lat 
- wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony 
- aktualne oświadczenie o niekaralności 
- wykształcenie minimum średnie 
- płynna komunikacja w języku polskim 
- komunikatywne posługiwanie się językiem angielskim – znajomość biegła będzie dodatkowym 
atutem. Mile widziana znajomość innych języków obcych. 
- brak widocznych tatuaży, brak ozdób niemożliwych do zdjęcia na czas trwania wydarzenia, 
nienaganny wygląd i higiena osobista 
- asertywność, proaktywność, punktualność, wysoka kultura osobista, komunikatywność, wysokie 
zdolności interpersonalne, umiejętność formułowanie krótkich i zwięzłych komunikatów, nadawanie 
priorytetów w komunikacji 
- umiejętność wywierania wpływu w sposób kulturalny i zachowania spokoju w stresujących sytuacjach 
- zdolności i doświadczenie w zakresie zarządzania zespołem osób, dodatkowym atutem będzie 
doświadczenie w obsłudze klienta oraz w zapewnianiu bezpieczeństwa i ochrony porządku 
publicznego. 
- warunkiem pracy na stanowisku Kierownika Odcinka Stewardingu na PGE Narodowym jest posiadanie 

certyfikatu Stewarda uzyskanego na podstawie szkolenia „Stewarding – Pakiet Szkoleniowy PZPN” 

bądź odbycie szkoleń organizowanych przez Konsorcjum. 

Zapewniamy: 
- pracę pełną wyzwań w nowym, prężnie rozwijającym się Zespole 
- zebranie doświadczeń w organizacji imprez na najwyższym światowym poziomie 
- bardzo atrakcyjne wynagrodzenie 

Jeśli jesteś zainteresowany prześlij swoje CV oraz list motywacyjny (w języku polskim) na adres: 
rekrutacja@rr-dsf.pl 

Na zgłoszenia czekamy do 31.10.2017! 


