I
Dyrektor Ztobka Miejskiego nr 2 w Biatymstoku
ogtasza nab6r na stanowisko

referenta w wymiarze pelnego etatu (1/L)

l.

Zakres zadafi wykonywanych na stanowisku pracy
1. Zaopatrzenie 2fobka

:

w produkty 2ywnodciowe niezbqdne do przygotowania

posilk6w.

2. Zaopatrzenie 2lobka w materialy codziennego u2ytku ( artykuty gospodarcze

,

biurowe ), 6rodki czystoici , drobny sprzqt, zabawki itp.
3. Opracowanie jadfospis6w zgodnie z obowiqzujqcymi normami 2ywieniowymi.
4. Sporzqdzanie raport6w 2ywieniowych ,przestrzeganie obowiqzujAcej stawki
iywieniowej, wartoici ilodciowych i jakoSciowych posilk6w.

5. Prowadzenie niezbqdnej dokumentacli

HACCAP oraz nadz6r nad przestrzeganiem

orocedur HACCP.

6. Prowadzenie magazyn6w.
7. Nadz6r nad prawidlowym funkcjonowaniem kuchni oraz innych stanowisk obslugi
(konserwator, pracownik gospodarczy) pod wzglgdem organizacji pracy ifachowo6ci
wykonywanych czynnoSci.
8. Rzetelne iterminowe prowadzenie raport6w kasowych.

9. Prowadzenie ewidencji druk6w
10. Naliczanie oplat

za

Scislego zarachowania.

ilobek.

ll. Wymagania niezbqdne:

1.
2.

Obywatelstwopolskie.
Wyksztatcenie (rednie lub wy2sze oraz min. Roczne doiwiadczenie zawodowe w
pracy w plac6wce publicznej, dla kt6rej organem prowadzAcym jest jednostka
samorzqdu terytorialnego.

3.

Pelna zdolnoS6 do czynnoici prawnych oraz korzystanie z pelni praw publicznych.

4.

Niekaralnoii za umy3lne przestepstwo Scigane
umySlne przestqpstwo skarbowe.

5.

Znajomo56 i umiejqtnoSi stosowania na stanowisku pracy podstaw

6.

7.

z

oskar2enia publicznego lub

rachunkowoici i przepis6w dotyczqcych gospodarki magazynowej.
Znajomo5i nastqpujqcych przepis6w: ustawy o opiece nad dziedmi do lat 3,
stawy o rachunkowo6ci , ustawy o pracownikach samorzqdowych, prawa
zam6wieri publicznych, Kodeksu postqpowania ad min istracyjn ego, Kodeksu

Znajomoii przepis6w

HACCP.

lll. Wymagania dodatkowe:
l.Umiejqtno6d obstugi program6w

:

Microsoft Excel, Microsoft Word, Stol6wka,

Kwitariusz, Wyposa2enie.
2. Inicjatywa i

umiejqtnoii samodzielnego rozwiqzywania problem6w:
3. Rzetelno5i, dyspozycyjnoSi i skrupulatnoji, kultura osobista.

lV. Wymagane dokumenty:

1.
2.
3.

Cv zawierajqce dokladny opis przebiegu pracy.

List motywacyjny.

Kserokopie dokument6w potwierdza.jqcych posiadane do6wiadczenie zawodowe
w pracy w plac6wce publicznej, dla kt6rej organem prowadzqcym jest jednostka
samorzqdu terytorialnego.

4. Kserokopie dokument6w potwierdzajacych wyksztatcenie.
5. Oiwiadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa.
6. O6wiadczenie o posiadaniu petnej zdolnodci do czynnodci prawnych

oraz

korzystaniu z petni praw publicznych.

7.

Oiwiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umySlne przestqpstwo
Scigane z oskar2enia publicznego lub umy3lne przestqpstwo skarbowe.

8.

Dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny i Cv powinny byi opatrzone klauzulq
,, Wyra2am zgodq na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
aplikacji do cel6w rekrutacji zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych

(

t.j. Dz.U. Nr 101, poz.926 z p6i.zm.\.

:

V. Warunki pracy na stanowisku

:

1.

Pierwsza umowa o pracq zawarta bqdzie na czas okreilony sze6ciu miesiqcy

2.

wynagrodzeniem zasadniczym w przedziale 2400,0O zt - 2600,00 zl + platny
dodatek za wyslugq lat.
Wymiar etatu (1/1).

z

Vl.Termin i miejsce skladania dokument6w:

1. Termin : do dnia 15 maja 2018r. do godz, 15.00
2, Miejsce : aplikacje nale2y skladai w siedzibie 2lobka Miejskiego nr 2 w
Bialymstoku, ul. Rumiankowa 12, 15 - 555 Biafystok - w zamkniqtej kopercie

z

dopiskiem,, Nab6r na stanowisko referenta,, . Aplikacje , kt6re wplynq po
terminie wskazanym powy2ej nie bqdq rozpatrywane.

Vll. Informacje dodatkowe:
1.

W miesiqcu poprzedzajqcym datq upublicznienia ogloszenia wskalnik
zatrudnienia os6b niepelnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepis6w o

rehabilitacji zawodowej ispolecznej oraz zatrudnionych os6b niepelnosprawnych,
wynosil powyiej 6%.

2.

Kandydaci spelniajqcy wymagania niezbqdne zostana powiadomieni o terminie

kolejnego etapu telefonicznie.

3.

Oferty zlo2one po terminie ( liczy siq data wplywu do 2lobka ), w spos6b inny nii
okreSlony w ogloszeniu , bez kompletu wymaganych dokument6w lub nie bqdqce
odpowiedziq na ogloszony nab6r nie bqdq uwzglqdniane w prowadzonym
postqpowaniu.

4.

Dokumenty aplikacyjne nie podlegajq zwrotowi. Po zakofczeniu naboru zostan4
komisyjnie zniszczone.
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Bialystok , dn. 30. 04.2018 r.
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