Ogłoszenie o naborze Nr 3
Dyrektor Żłobka ,,Puchatek”
przy ul. Armii Krajowej 58
w Sopocie ogłasza publiczny nabór
ofert na stanowisko
pomocy kuchennej
(1 etat, w pełnym wymiarze)
do filii Żłobka ,,Puchatek”
przy ul. Obodrzyców 18 w Sopocie

Nazwa, siedziba i adres instytucji:
Żłobek ,,Puchatek” w Sopocie z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 58, 81-843 Sopot,
nabór do filii Żłobka ,,Puchatek” przy ul.Obodrzyców 18 w Sopocie.

I. Niezbędne wymagania:
1. wykształcenie zawodowe bądź średnie,
2. mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy w kuchni placówek przygotowujących
posiłki dla dzieci,
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
5. niekaralności za przestępstwa umyślne,
6. niekaralności za przestępstwa na tle seksualnym.
II. Predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy
w grupie, bardzo dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista.
III. Podstawowy zakres obowiązków:
1. wykonywanie wszystkich czynności związanych z przygotowaniem posiłków,
2. utrzymywanie w czystości pomieszczeń kuchni, sprzętu i urządzeń,
3. utrzymywanie w czystości naczyń,
4. utrzymywanie w czystości magazynów żywnościowych,
5. wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych wynikających ze stanowiska
pracy,
6. spełnianie warunków sanitarno – epidemiologicznych,
7. przestrzeganie HACCP,
8. dbałość o odpowiednie wyposażenie pomieszczeń w sprzęt i pomoce niezbędne
do prawidłowej realizacji zadań.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia
1. CV i list motywacyjny,
2. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwa popełnione umyślnie oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
korzystania z pełni praw publicznych– Załącznik Nr1
V. Tryb przeprowadzenia naboru:
Termin składania ofert: od dnia 22.09.2021 r. do dnia 22.10.2021r. godz. 15:00.
Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór ofert nr9/2021/ŻP”
w siedzibie Żłobka ,,Puchatek” przy ul. Armii Krajowej 58,81-843 w Sopocie lub przesłać
pocztą elektroniczną na adres praca@zlobekpuchatek.pl

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do siedziby Żłobka ,,Puchatek”
w Sopocie.
VI. Warunki zatrudnienia:
1.umowa o pracę w pełnym wymiarze, na czas określony.
2.planowany termin zatrudnienia od 01.12.2021r. z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec
zmianie.

VII. Informacje o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w grudniu 2020 r. w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób
niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Inne informacje:
- kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy
rekrutacyjnej,
- nadesłanych ofert nie zwraca się,
- zastrzega się prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty,
- wyniki naboru zostaną podane do publicznej wiadomości przez publikację na stronie
www.bip.sopot.pl
www.zlobekpuchatek.pl (zakładka na stronie Informacje-Praca)

Dyrektor Żłobka ,,Puchatek” w Sopocie
Ewelina Mania

