OGŁOSZENIE O NABORZE NR 22/2017
Opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy
(www.bip.zlobkibydgoskie.lo.pl) w dniu 12.10.2017 r.
Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy ul. Chrobrego 14, prowadzi nabór
na stanowisko: Pokojowej
Wymagania, które powinien spełniać kandydat:
a) niezbędne:
• wykształcenie średnie,
• dokładność, sumienność i rzetelność w realizacji powierzonych zadań,
• umiejętność dobrej organizacji pracy,
• wrażliwość na potrzeby małych dzieci,
• nastawienie na współpracę z zespołem,
• nieposzlakowana opinia,
• kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Do głównych zadań osoby na tym stanowisku będzie należało między innymi:
• utrzymywanie w należytym stanie i czystości naczyń kuchennych, sprzętu, urządzeń,
zabawek i bielizny grupy dziecięcej,
• utrzymywanie w czystości pomieszczeń grupy w oparciu o przepisy sanitarno –
epidemiologiczne,
• pomoc przy wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych przy dzieciach, takich jak:
przewijanie, przygotowanie do leżakowania, układanie do snu, itp.,
• estetyczne nakrywanie do stołu, porcjowanie posiłków oraz pomoc podczas karmienia
dzieci,
• codzienne porządkowanie leżaków oraz zmiana bielizny pościelowej,
• wietrzenie sal i innych pomieszczeń dziecięcych,
• dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń grupy,
• utrzymanie w czystości ogrodu i terenu otaczającego budynek żłobka oraz czuwanie
nad segregacją śmieci.
Wymagane dokumenty:
• CV i list motywacyjny,
• kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie (oryginał do wglądu
podczas rozmowy kwalifikacyjnej),
• kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje
i umiejętności,
• aktualne badanie w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella,
• oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem
sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moje
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. z roku 2014,
poz. 1182 z późn. zm.).
Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych przez Zespół Żłobków Miejskich

(ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz), również w celu realizacji przyszłych procesów
rekrutacyjnych.
Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)”.
Warunki zatrudnienia:
• umowa o pracę – etat.
Oferty należy składać osobiście, bądź pocztą na adres Zespołu Żłobków Miejskich
w Bydgoszczy ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz, w zamkniętych kopertach
w terminie do 25.10.2017 r. do godz. 14:00 (decyduje data stempla pocztowego),
z dopiskiem: „Dotyczy naboru nr 22/2017 na stanowisko pokojowej”
ZŻM zastrzega sobie prawo powiadomienia telefonicznego lub mailowego wyłącznie tych
osób, które przejdą do kolejnego etapu naboru po ocenie formalnej.
Informacje o ostatecznych wynikach naboru będą umieszczone na stronie
www.bip.zlobkibydgoskie.lo.pl, na stronie internetowej www.zlobkibydgoskie.lo.pl
oraz na tablicy informacyjnej ZŻM.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) informujemy, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Żłobków Miejskich z siedzibą
w Bydgoszczy (85-047), ul. Chrobrego 14,
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacyjnych i nie będą
udostępniane innym odbiorcom,
- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
- podanie Zespołowi Żłobków Miejskich danych osobowych jest dobrowolne.

