OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2018
Opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Żłobków Miejskich
(www.bip.zlobkibydgoskie.lo.pl) w dniu 9 stycznia 2018 r.
Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy ul. Chrobrego 14, prowadzi nabór
na czas określony (na zastępstwo) na stanowisko: Kucharza
1. Wymagania, które powinien spełniać kandydat:
a) powinien posiadać wykształcenie gastronomiczne - zasadnicze zawodowe lub średnie,
b) co najmniej 3 – letnie doświadczenie w pracy w kuchni,
c) znajomość zasad zdrowego żywienia małego dziecka,
d) umiejętność planowania i rozliczania produktów żywnościowych,
e) powinien charakteryzować się wysoką kulturą osobistą, operatywnością,
odpowiedzialnością, umiejętnością pracy w zespole,
f) kucharza powinna cechować sumienność i punktualność w wykonywaniu
obowiązków, pracowitość, dobra organizacja czasu pracy, uprzejmość i życzliwość
w stosunku do pracowników żłobka oraz właściwa kultura życia codziennego,
g) osoba, która nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle
Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym
wyrokiem za inne przestępstwo umyślne.
2. Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku będzie należało między innymi:
a) przygotowanie posiłków pod względem smakowym i estetycznym przy najwyższej
dbałości o względy bezpieczeństwa,
b) wydawanie posiłków wg harmonogramu i zgodnie z obowiązującym jadłospisem,
c) znajomość procesów technologicznych związanych z przygotowaniem potraw dla
małego dziecka,
d) znajomość i przestrzeganie procedur systemu: HACCP, DPH, DPP,
e) właściwe przechowywanie artykułów żywnościowych,
f) znajomość i przygotowywanie diet eliminacyjnych,
g) realizowanie instrukcji wewnętrznych (mycie rąk, mycie i dezynfekcja urządzeń
kuchennych),
h) utrzymanie na wysokim poziomie sanitarno – epidemiologicznym pomieszczeń
kuchennych oraz pomieszczeń przynależnych do kuchni i ciągów technologii
żywienia,
i) przestrzeganie procedur ilościowych, jakościowych i sanitarnych w trakcie obróbki
wstępnej surowców i produktów żywnościowych,
j) odpowiedzialność za powierzony sprzęt w kuchni,
k) odpowiedzialność za ilość i jakość pobrania produktów od intendentki zgodnie
z dokumentacją.
3. Wymagane dokumenty
a. CV i list motywacyjny,
b. kserokopie dyplomu potwierdzającego wykształcenie (oryginał do wglądu podczas
rozmowy kwalifikacyjnej),
c. kserokopie aktualnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych
(oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej) lub oświadczenie
o wyrobieniu takiej książeczki na koszt własny w momencie zatrudnienia,
d. oświadczenie, że osoba nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw
na Tle Seksualnym (wzór załączony do ogłoszenia);
e. zaświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
rozpoczęciem pracy w Zespole Żłobków Miejskich;
f. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w mojej 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.).
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)”.
Oferty należy składać osobiście, bądź pocztą na adres Zespołu Żłobków Miejskich
w Bydgoszczy ul. Chrobrego 14, 85-047 Bydgoszcz, w zamkniętych kopertach
z podanym adresem zwrotnym i telefonem w terminie do 22 stycznia 2018 r. do godz.
14:00 (decyduje data stempla pocztowego), z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko
Kucharza”
Aplikacje, które wpłyną do ZŻM po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
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 internetowej
www.zlobkibydgoskie.lo.pl, opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu
Żłobków Miejskich www.bip.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.

Bydgoszcz, dn. …………………….

Oświadczenie

Oświadczam, iż nie figuruję w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle
Seksualnym.

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie powyższe informacje są zgodne ze stanem faktycznym
i mogą być przeze mnie udokumentowane. Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia.

...................................................
Data i podpis składającego
oświadczenie

Pouczenie
Składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą podlega odpowiedzialności karnej
zgodnie z §233 Kodeksu Karnego.

