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

Intendent w Żłobku Miejskim Nr 1 w Nowej Rudzie 
w wymiarze 1 etatu 

   
Zakres obowiązków: 
 

1. Opracowywanie jadłospisów tygodniowych. 
2. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów niezbędnych do wykonywania 

obowiązków służbowych. 
3. Prowadzenie racjonalnej i oszczędnej gospodarki materiałowej oraz zgłaszanie 

wniosków w tym zakresie. 
4. Współpraca z księgowością,  
5. Współudział w komisji inwentaryzacyjnej. 
6. Pomiar temperatur żywności dostarczanej przez firmę cateringową, 
7. Pomoc w wydawaniu posiłków,  
8. Nadzór nad prawidłowością współpracy z firmą cateringową. 
9. Czuwanie nad wykonaniem zleceń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.    
10. Współpraca z  personelem gospodarczym. 
11. Nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem urządzeń gospodarczych, opracowywanie 

wniosków w sprawie niezbędnych remontów i napraw. 
12. Czuwanie nad przestrzeganiem instrukcji dobrej praktyki higienicznej i dobrej 

praktyki produkcyjnej oraz systemu HACCP. 
 

Wymagania obowiązkowe 

1. obywatelstwo polskie; 
2. wykształcenie wyższe lub średnie w kierunku: dietetyka, technologia żywności i 

żywienia, technik organizacji usług gastronomicznych, technik żywienia i 
gospodarstwa domowego, kucharz. 

3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 
4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 
5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym wyżej stanowisku. 

Wymagania dodatkowe 

 dobra znajomość systemów kontroli jakości i czystości (HACCP) 
 umiejętność obsługi komputera,  
 oświadczenie o niekaralności 
 predyspozycje osobowościowe: sumienność, dokładność, zdolność analitycznego 

myślenia, komunikatywność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, 
 mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, 
 aktualna książeczka sanitarno  - epidemiologiczna,  

Wymagane dokumenty 

1. życiorys (CV) wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej; 
2. list motywacyjny; 



3. kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, 
kwalifikacje zawodowe, ukończone kursy i szkolenia proszę dostarczyć na rozmowę 
kwalifikacyjną; 

4. podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 
korzystaniu z pełni praw publicznych; 

5. podpisane oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

6. osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przestawienia oryginału 
aktualnego "Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru 
Karnego; 

7.  oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w 
ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą 
z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

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 intendenta 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. 

 


