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Dyrektor Zlobka Miejskiego nr 4 w Biatymstoku
oglasza nab6r na stanowisko

referenta w wvmiarze pelnego etatu (l/1)

I. Zakres zadafi wykonywanych na stanowisku pracy:

7.

2.
3.
4.
5.

6.

Zaopalrzenie 2lobka w produkty ZywnoSciowc niezbgdne do przygotowywania
posilk6w.
Zaopatrywanie Zlobka w materialy oodziennego uzytku (artykuiy gospodarozc,
biurowe), Srodki czysto5ci, drobny sprzqt, zabawki i1p.
Opracowywanic jadlospis6u' z.godnie z obowiqzuj4cymi normami Zywieniowymi.
Sporzqdzanie raport6w Zywieniowych, przestrzcganie obowiqzujqcej stawki
zywieniowej, wartoici iloSciowych i.lakoScio*'ych posilk6w.
Prowadzcnic niezbgdncj dokumentacji HACCP oraz nadz.6r nad przestrzeganiem
procedur HACCP.
Prowatlzenie magazl n6w.

7.

Nadz6r nad prawidlowym funkcjonowaniem kuchni oraz innych stanowisk obslugi
(konscrwator, robotnik gospodarczy) pod wzglgdem organizacji pracy i lachowoSci
w'vkonywanych czynnoSci.
8. Rzctclne i terminowe prowadzenie raportow kasowych.
9. Prou'adzenie ewidencji druk6w Scislego zarachowanta.
10. Naliczanie oplat za Zlobek.

II. Wvmasania niezbodne:

l.

Obvvr ate lstwo polskic.

2.

Wy-ksztalcenie Srednie lub wyZsze oraz min. roczne doriwiadczenie zawodowe w pracy
w plac6wce publicznej, dla kt6re.i organem prowadz4cym jcst jednostka samorz4du

3.
4.
5.
6.
7.

terytorialnego.
Pelna zdolnoSi do czynnoSci prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych.
Niekaralno6c za umy5lne przestgpstwo Soigane z oskarZenia publicznego lub umySlne
przestQpstwo skarbowe.
Znajomo5i i umiejgtno66 stosowania na stanowisku pracy podstaw rachunkowoSci
i przepis6w dotyczqcych gospodarki magazynowej.
Zna.iomoSi nastgpuj4cych przepis6w: usta\4y o opiece nad dzieimi do lat 3, ustawy
o rachunkowo5ci, ustawy o pracownikach samorz4dowych, prawa zam6wieri
publicznych, Kodeksu postgpowania administracyjnego, Kodeksu praoy.
Znaiomo6i przepis6w i procedur HACCP.

lll.

Wvmaeania dodatkowe:

l.

Umicjgtno6i obslugi program6w: Microsoft Excel, Microsoft Word, S1ol6wka.

2.
3.

Kwitariusz. Wyposazcnie.
lnicjatywa i umiejgtnoSi samodziclnego rozwiqzywania problcm6w;
RzetelnoSi, dyspozycl'jno5i i skrupulatnoSti. kultura osobista.

IV Wymaganc dokumenty

l.

CV zawicra.iqce dokladny opis przebiegu pracy zawodowej.
2. List motywacyjny.
8. Kserokopie dokument6w potwierdzajqcych posiadane doSwiadozenie zawodowe
w pracy w plac6wce publicznej, dla kt6rej organem prowadzqcym jest jednostka
samorz4du tcrylorialnego.
3. Kscrokopie dokument6w potwierdzaj4cych wyksztalcenie.

4. Odwiadczonic
5. Oiwiadczenie
6.

Z

o posiadaniu polskiego obywatelstwa.

o posiadaniu pelnej zdolnodci do czynnodci prawnych oraz korzystaniu
z peini praw publicznych.
OSwiadczenie o nieskazaniu prawonrocnym wyrokiem za umySlc przestgpstwo
Scigane z oskarZenia publiczr.rego lub umySlne przestgpstwo skarbowe.
Dokumonty aplikacyjne: list motywacy.jny iCV powinny byi opatrzone klauzul4:
,,Il/yru2um zgodg na przetwarzunie moich danych osobowych zawurtych w aplikacji
do cel6w reknrlacii zgodnie z ustawq z dniu 29 sierpniu 1997 roku o ochronie clanych
osobowych (t.1. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z pdin. zm.).

V. Warunki pracy na stanowisku:

L
2.

Pierwsza umowa o pracg zawarta bgdzie na czas okreSlony szedciu miesigcy
z wynagrodzeniem zasadniozym w przcclziale 2400,00 zl - 2 60000 zl + plalny
dodatek za wyslugg lat
Wymiar ctatu: (1/l).

VI. Termin i mieisce skladania dokument6w:

1

Terrnin: do dnia 14 lutego 2018 r. do godz. 15.00

2. Micjsr:e: aplikacje naleZy skladai w siedzibie Zlobka Miejskiego nr

4

wyslai drog4 pocztow4
na adrcs Zlobek Miejski nr 4 w Bialystoku, ul. Broniewskiego I A, 15-7'18
Bialystok - w zamknigtej kopercie z dopiskiem ,,Nab6r na stanowisko refcrenta"'
Aplikacjc. kt6re wplyn4 po terminic wskazanym powyzej nie bgdq rozpatrywane.
(pokri.j dyrektora, parter budynku) w godzinach ?'30-15.00 lub

VIL Informacie dodatkowe:

1, W miesi4cu

poprzedzajqcym datg upublicznienia ogloszenia wskaZnik zatrudnienia
os6b niepelnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepis6w o rehabilitacji
zawodowej spolecznej oraz zatrudnionych os6b niepelnosprawnych, wynosil
powyiej 6 %o.
Kandydaci spelniaj4cy wymagania niezbgdne zostan4 powiadomieni o terminie

i

2.

kolejnego naboru telefonicznie.
3.

Oferty zlozone po terminie (liczy sig data wplywu do Zlobka), w spos6b inny niz
okre6lony w ogloszeniu, bez kompletu rvymaganych dokument6w lub nie bgd4ce
odpowiedzi4 na ogloszony nab6r nie bgd4 uwzglgdniane w prowadzonym
postgpowaniu.

4.

Dokumenty aplikacyjne nie podlegaj4 zwrotowi. Po zakoriczeniu naboru zostan4
komisvinie zniszczone.

DYBEI!TOR
Bialvstok. dn. 31.0i.2018 r.
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