
DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1 W NOWEJ RUDZIE 
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy 

Pielęgniarka w Żłobku Miejskim Nr 1 w Nowej Rudzie 
w wymiarze ½ etatu – umowa zlecenie 

 

 

Wymagania :  

• posiadanie obywatelstwa polskiego, 
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 
publicznych, 
• brak skazania  prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. 
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki; 
• nienaganna postawa etyczna; 
• wysoka kultura osobista; 
• posiadanie świadectwa lub dyplomu ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej bądź 
uzyskane w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej świadectwa lub 
dyplomu, pod warunkiem że dyplom lub świadectwo zostały uznane 
w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia szkoły 
pielęgniarskiej lub dyplomem, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz że spełniają minimalne 
wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej; 
• doświadczenie w zawodzie pielęgniarki lub położnej; 
• gwarantowanie rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi; 
• brak pozbawienia, zawieszenia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej; 
• wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony 
na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd. 

Kwalifikacje dodatkowe kandydata: 
 
• preferowane doświadczenie w pracy z dziećmi; 
• kreatywność i komunikatywność; 
• umiejętność pracy w zespole; 
• wysokie umiejętności komunikacyjne; 
• odporność na stres; 
• obowiązkowość, rzetelność; 
 
Zakres obowiązków:  

 
1. Stałe czuwanie na bezpieczeństwem dzieci. 
2. Stała współpraca z opiekunami w zakresie opieki nad dzieckiem. 
3. Korzystanie z posiadanej wiedzy i umiejętności w celu zagwarantowania dzieciom 
właściwej opieki pielęgnacyjnej. 
4. Obserwacja dzieci pod kątem rozwoju psychomotorycznego i stanu zdrowia. 
5. Wczesne reagowanie na niepokojące objawy ze strony zdrowia dziecka. 
6. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. 
7. Utrzymywanie kontaktu z rodzicami w zakresie problemów pielęgnacyjnych, udzielanie 
wskazówek i porad. 
8. Kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci, rodziców i personelu żłobka. 



9. Prowadzenie wymaganej dokumentacji. 
10. Prowadzenie analizy zachorowalności wśród dzieci. 
11. Współudział w planowaniu jadłospisu. 
12. Udział w kontrolach Sanepidu. 
13. Nadzór nad stanem higienicznym pomieszczeń kuchennych i magazynowych. 
14. Prowadzenie apteczki. 
15. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora żłobka, wynikających 
z organizacji pracy w Żłobku Miejskim Nr 1 w Nowej Rudzie. 
 

Wymagane dokumenty: 
 
1. CV, 
2. list motywacyjny, 
3. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia, 
4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 
5. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności bądź 
uprawnienia (np. certyfikaty), 
8. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu 
w pełni z praw publicznych, 
9. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 
1997 r. O ochronie danych osobowych tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm. 
10. aktualna książeczka sanitarno- epidemiologiczna 

Informacja o sposobie i terminie składania ofert:  

1. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Nowa Ruda, ul. Rynek 1, 57- 400 
Nowa Ruda, pok. nr 13 tel. (74) 8 720 315, w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i 
nazwiskiem, adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko 
pielęgniarki w Żłobku Miejskim Nr 1 w Nowej Rudzie” do dnia 09.11.2018 r. 

2. W przypadku oferty złożonej drogą pocztową decyduje data wpływu oferty do Urzędu 
Miasta Nowa Ruda. 

 


